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 Spoštovani potniki, 
 
 
Čas  postaja vedno večja dobrina. Poskrbeli bomo, da bo vaš čas, ki ga boste namenili za potovanje,  
kakovostno izkoriščen. 
 
Agencija SOLIS turizem se ukvarja predvsem z organizacijo izletov za zaključene skupine. Poleg tega je 
v naši ponudbi tudi prodaja letalskih vozovnic, namestitve v  95.000 hotelih na 15.000 destinacijah, 
organizacija strokovnih potovanj ali srečanj, fly-drive-sleep aranžmaji po vseh kontinentih, 
organizacija športno aktivnih počitnic za družine, in še bi lahko naštevali. 
 
Programi za skupine vključujejo oglede, kjer spoznate najbolj skrite kotičke, poskusite avtentične 
prigrizke ali znamenite lokalne pijače, peljemo vas k domačinom in poskrbimo, da pozabite vsakdanje 
skrbi. Imamo velik izbor enodnevnih in večdnevnih izletov, po Sloveniji ali v tujini. Med njimi boste 
našli tematske izlete (S knjigo po Zagrebu, Po dobrote na Dolenjsko) doživljajske izlete ( vožnja s 
posebnim vozilom - Haully po stezah kamnoloma,  plovbo s trupicami po kanalih Neretve, vožnjo z 
vlakom po Šarganski osmici,...), kot tudi večnevna potovanja z letalom. Če ste organizator za izlete v 
društvu ali podjetju in nimate več idej, kam bi se od pravili, nas pokličite in z veseljm vam bomo 
pripravili ponudbo.  
Kako pridemo do najugodnejše ponudbe? Leta so prinesla veliko pogodbenih partnerjev in 
organizatorjev doma in po svetu, ki nam s svojim kakovostnim servisom zagotavljajo, da se naše 
stranke vračajo s potovanj zadovoljne. Partnerstva nam omogočajo tudi, da stranki ponudimo  
najugodnejšo ceno. Poleg tega obiskujemo svetovne turistične borze v tujini (London, Berlin), kjer 
dobimo nove in sveže ideje.  
Hotelski brskalniki nam omogočajo takojšen vpogled v proste kapacitete v hotelih po celem svetu, 
izračun cene in rezervacijo, stranki  pa omogoča brezplačno odpoved tudi do 3 dni pred odhodom.  
Strokovna potovanja pripravljamo tako za večje, kot za manjše skupine, krajša in daljša, enostavna in 
bolj kompleksna. Seveda pa pripravimo ponudbo tudi za posameznike. Hitro preverimo opcije 
letalskih povezav, nudimo tranfreje ter namestitve, po želji tudi vtopnice za sejme, se dogovorimo za 
strokovne oglede ali dogodke. 
Fly-drive-sleep potovanje je primerno za tiste, ki so vsaj malo  iznajdljivi in radi raziskujejo. Na takšna 
potovanja se odpravljajo družine in prijatelji, znanci in sosedje. Priskrbimo vam letalsko vozovnico, 
najem vozila ter na izbranih lokacijah rezerviramo hotele ali apartmaje. Pripravimo vam vse 
informacije o znamenitostih, ki si jih je vredno ogledati na vašem potovanju. Potovanja so polna 
doživetij, poceni in prav vam pisana na kožo, saj si sami določite število dni in kraje, ki jih boste 
obiskali. 
Športno aktivne počitnice so tedenski aranžmaji, ki vključujejo razne tečaje za otroke (smučanja, 
deskanja pozimi, rolanja, plavanja poleti), bogat izbor animacije in športnih zabavnih iger, ki povežejo 
družinske člane v tekmovalnem duhu ter tudi posamezne družine med seboj. Stkejo se nova 
prijateljstva, včasih celo prve otroške simpatije.  
Zakaj bi nam zaupali organizacijo vaših počitnic in potovanj?  
Poskrbeli bomo, da boste prejeli korektno ponudbo, vam pomagali z nasveti, izbrali za vas najbolj 
ugodno ceno za kakovostne storitve. Ekipo sestavljamo  »izkušeni mački v turizmu«, ki smo vam na 
voljo na tel: 03 620 92 92, 03 620 92 90 ali na elektronskih naslovih: info@solis-turizem.si, 
rezervacije@solis-turizem.si . 
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ZANIMIVOSTI ŠTAJERSKE 
 
Odhod  avtobusa izpred dogovorjenega mesta in vožnja v 
smeri Maribora z vmesnim postankom za kavico. Najprej 
si bomo ogledali hidroelektrarno Fala. Je najstarejša 
elektrarna na slovenskem delu reke Drave. Enkratna 
rešitev ohranitve stare hidroelektrarne ob hkratnem 
obratovanju nove, je najlepši prikaz razvoja proizvodnje 
električne energije od prvih korakov iz leta 1918 do 
danes. Vodnik vas bo prijazno in doživeto popeljal v svet 
preteklosti proizvodnje hidroenergije. Po ogledu se 
bomo zapeljali v Maribor, ki je kot štajerska prestolnica 
drugo največje mesto v državi, hkrati pa simpatično 
majhno in vpeto v čudovito naravo Pohorja, vinorodnih 
gričev ter reke Drave, ki se vije skozenj. Sprehodili se 
bomo skozi mesto in si ogledali osrednje znamenitosti. 
Po ogledu boste imeli nekaj prostega časa za samostojno 
raziskovanje mesta, kavico, nakupe…  Naš naslednji 
postanek bo v oljarni, kjer nam bodo razložili postopek 
pridobivanja bučnega olja, imeli pa bomo tudi pokušnjo 
bučnega olja in bučnic. Na koncu boste lahko olje po želji 
tudi kupili. Polni lepih vtisov se bomo počasi vrnili nazaj 
proti domu in se ob poti ustavili v znanem gostišču, kjer 
nas bodo pričakali s poznejšim kosilom.    
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodenje izleta, 
vstopnino v elektrarno Fala, pokušnjo bučnega olja, 
kosilo. 
MOŽNO DOPLAČILO: degustacija v vinski kleti VINAG 
10,50€ (ogled kleti, pokušnja treh vrst vin, kruh, sir), 
ogled Maribora z vlakcem 6€, vstopnino za akvarij-terarij 
3,20€. 
 

Z VLAKCEM PO MESTU MARIBOR 
 
Odhod  avtobusa izpred dogovorjenega mesta in vožnja v 
smeri Maribora z vmesnim postankom za kavico. 
Maribor je kot štajerska prestolnica drugo največje 
mesto v državi, hkrati pa simpatično majhno in vpeto v 
čudovito naravo Pohorja, vinorodnih gričev ter reke 
Drave, ki se vije skozenj. Naš prvi postanek bo v centru 
mesta, kjer se bomo vkrcali na vlakec in mesto spoznali 
na malce drugačen način. Popeljali se bomo mimo večine 
mariborskih kulturnih spomenikov, zraven pa vam bo 
vodnik razložil zanimivosti posameznih zgradb. Nato se 
bomo izkrcali pri Frančiškanski cerkvi in se odpravili do 
Mariborskega akvarija-terarija. V 39 velikih akvarijih 
boste lahko videli živalstvo iz rečnega, jezerskega in 
morskega  okolja z vseh koncev sveta. V njih prebiva 120 
vrst rib: piraje, eksotične tropske ribice in tiste iz 
Jadranskega morja. V terariju pa si boste lahko ogledali  
več kot sto vrst plazilcev, dvoživk, insektov in najbolj 
strupene kače na svetu. Opazovali boste lahko legvane in 
varane ali pa občudovali pogumne želve, ki brezskrbno 
lezejo po krokodilih. Na svetu živijo res nenavadne živali. 
Po ogledu boste imeli nekaj prostega časa za samostojno 
raziskovanje mesta, kavico, nakupe…  Naš naslednji 
postanek bo v oljarni, kjer nam bodo razložili postopek 
pridobivanja bučnega olja, imeli pa bomo tudi pokušnjo 
bučnega olja in bučnic. Na koncu boste lahko olje po želji 
tudi kupili. Polni lepih vtisov se bomo počasi vrnili nazaj 
proti domu in se ob poti ustavili v znanem gostišču, kjer 
nas bodo pričakali s poznejšim kosilom.    
 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodenje izleta, 
vožnja z vlakcem po mestu, vstopnino v akvarij terarij 
Maribor, pokušnjo bučnega olja, kosilo 
 
Možno doplačilo: degustacija v vinski kleti VINAG 10,50€ 
(ogled kleti, pokušnja treh vrst vin, kruh, sir) 
 

ZABAVA V GOSTILNI »PRI JOŽOVCU« 
BEGUNJE NA GORENJSKEM 

 
Zbor potnikov v popoldanskih urah na dogovorjenem 
mestu in vožnja proti Gorenjski z vmesnim postankom za 
kavo.  Po prihodu v Begunje  se bomo najprej ustavili v  
muzeju, kjer si bomo ogledali film o zgodovini ansambla 
Avsenik. Nato se bomo odpravili v gostilno pri Joževcu, 
kjer nam bodo postregli s pozdravno pijačo (domačo 
slivovko ali jabolčnim sokom). Začetki gostinstva segajo   
v leto 1865, ko sta Janez in Katarina Avsenik kupila hišo 
od mizarja Jožovca, jo preuredila v gostilno in jo kar po 
domače poimenovala Pri Jožovcu. Tu gostijo tudi razne 
televizijske oddaje, glasbena tekmovanja, koncerte, 
gledališče predstave… Okrepčali se bomo z dobro 
večerjo. Ob 19. uri se bo pričel glasbeni program z enim 
od ansamblov po programu, ki bo trajal do 23.ure. Po 
glasbenem programu se bomo odpravili proti domu, 
kamor bomo prispeli v poznih večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, spremstvo, vstop v 
muzej z ogledom predstavitvenega filma o zgodovini 
ansambla Avsenik, pozdravna pijača, večerja, glasbeni 
program z ansamblom po programu 
 

 

 
POTEPANJE PO BANJŠKI IN  

2 
 

 
ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

TRNOVSKI PLANOTI 
 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in vožnja v 
smeri Ljubljane ter naprej do Nove Gorice, odkoder se 
povzpnemo v največjo vas na planoti Grgar. 
Znamenitosti vasi se povezujejo z nastankom veličastne 
bazilike na Sveti gori. Od tu nas bo pot vodila v Grgarsko 
raven, kjer bomo obiskali Zeliščni center. Tukaj 
pridelujejo zelišča in iz njih izdelujejo razne jedi in pijače. 
Posamezne izdelke lahko poskusimo ali pa tudi kupimo 
za domov. Skozi vas Bate v kateri je sirarna se peljemo na 
Banjško planoto, vmes pa po želji zavijemo še do 
akumulacijskega jezera na Kanalski vrh. Na Banjščicah se 
nam odpre prekrasen pogled na celotno planoto. Vožnjo 
nadaljujemo v idilično vasico Lokovec, ki je znana po 
kovaštvu. Ogledali si bomo kovaški muzej, kjer nam bodo 
prikazali kovanje. Zdaj se odpravimo na Trnovsko 
planoto, v vas Lokve. Počasi se bomo začeli spuščati proti 
Novi Gorici, vmes pa se ustavimo v vasi Trnovo, kjer se 
nahaja spominski park posvečen borcem in žrtvam NOB. 
Od tu se v lepem vremenu vidi Tržaški zaliv, Vipavska 
dolina in veličastne Julijske Alpe. Vmes bomo naredili 
postanek za kosilo. Vožnja proti domu s prihodom v 
večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz s sodobnim turističnim 
avtobusom, strokovno vodenje izleta, vstopnino v 
Kovaški muzej, kosilo, vse zunanje oglede po programu, 
lokalno vodenje. 
 

VAŠKA SITULA 
 

Zbor potnikov ob dogovorjeni uri  in vožnja v smeri proti 
Trbovljam. Ustavili se bomo v muzeju, kjer nas bo vodnik 
popeljal skozi zgodovino rudarstva, saj si bomo ogledali 
muzejsko zbirko rudarstva in industrije ter kako so 
izgledala rudarska stanovanja. Nato se bomo odpeljali do 
Gradu Bogenšperk. Tu si bomo ogledali kratek film o 
Valvazorjevem življenju, Valvazorjevo sobo in 
bakrotiskarno, saj je bil Valvasor eden prvih tiskarjev na 
takratnem Kranjskem. V deželo pripeljal bakrotiskarstvo, 
katero je bilo v tistem času zelo razvito na Nemškem in 
Nizozemskem. Naš naslednji postanek bo v Vačah. Tu so 
pred stoletjem našli najlepšo situlo v Sloveniji, tako 
imenovano vaško situlo. Predvsem po Dolenjski so v 
arheoloških najdiščih našli vrsto teh situl, a najlepša in 
najbolj ohranjena je prav ta. Namesto klasičnega vodenja  
boste na duhovit, animacijski način spoznali 
znamenitosti in zgodovino kraja. Ogledali si bomo 
povečano kopijo situle z Vač, božji grob v cerkvi sv. 
Andreja na Vačah, fosilno morsko obalo in GEOSS. 

Mimogrede bomo izvedeli nekaj o domačih vaških 
klepetuljah, o lanu, na koncu pa bomo s kozarcem soka 
ali vina nazdravili ob GEOSSu. Tu je geometrijsko središča 
Slovenije v vasi Slivna. Na višini 800 metrov stoji steber, 
ki označuje središčno točko države. Obeležje je nastalo 
šele pred nekaj desetletij. Tako je sprehod med Vačami 
in Slivno srečanje preteklosti ter sedanjosti. Po zaključku 
predstavitve se bomo na poti domov ustavili v gostišču, 
kjer nam bodo postregli z dobrim poznim kosilom.  
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodenje izleta, 
voden obisk muzeja Trbovlje, ogled Vač, situle, Geossa z 
zabavnim programom in kozarčkom vina ali soka, pozno 
kosilo. 
 

SPLAVARJENJE PO SAVI 
 
Odhod avtobusa v jutranjih urah izpred dogovorjenega 
mesta in vožnja v smeri proti Zidanem  Mostu in 
Radečam, kjer bomo se bomo ustavili ob Savi. Pričakali 
nas bodo splavarji in nas sprejeli na splav. Za 
dobrodošlico nam bodo postregli s kruhom in soljo ter 
aperitivom. Med plovbo se bomo okrepčali s pravim 
splavarskim golažem, vseskozi pa bo za dobro voljo 
skrbel tudi muzikant s svojo harmoniko. Po zaključku 
splavarjenja bomo imeli še ogled Radeč (Plečnikov 
spomenik, graščina Žige Višnjegorskega, cerkev Sv.Petra, 
dvorec Turn, kovičen železni most). Nato se bomo 
odpravili v smeri Krškega in se ustavili na domačiji, kjer 
pridelujejo moko. Prijazna gospodinja nam bo 
predstavila njihovo delovanje, imeli pa bomo tudi 
degustacijo različnih jedi narejenih iz njihove moke. 
Izdelke boste seveda lahko tudi kupili. Nato nas bo pot 
vodila do gostišča, kjer imajo ribogojnico. Po želji in ob 
doplačilu se lahko odločite za degustacijo ribjih jedi. V 
gostišču nas bodo pričakali z okusnim poznejšim kosilom. 
Okrepčani in polni lepih vtisov se bomo odpravili nazaj 
proti domu. 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodenje na poti, 
splavarjenje z aperitivom, dobrodošlico, malico, 
muzikantom, ogled Radeč, obisk domačije kjer 
pridelujejo moko,  degustacija, kosilo. 
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ZANIMIVOSTI ŠTAJERSKE 
 
Odhod  avtobusa izpred dogovorjenega mesta in vožnja v 
smeri Maribora z vmesnim postankom za kavico. Najprej 
si bomo ogledali hidroelektrarno Fala. Je najstarejša 
elektrarna na slovenskem delu reke Drave. Enkratna 
rešitev ohranitve stare hidroelektrarne ob hkratnem 
obratovanju nove, je najlepši prikaz razvoja proizvodnje 
električne energije od prvih korakov iz leta 1918 do 
danes. Vodnik vas bo prijazno in doživeto popeljal v svet 
preteklosti proizvodnje hidroenergije. Po ogledu se 
bomo zapeljali v Maribor, ki je kot štajerska prestolnica 
drugo največje mesto v državi, hkrati pa simpatično 
majhno in vpeto v čudovito naravo Pohorja, vinorodnih 
gričev ter reke Drave, ki se vije skozenj. Sprehodili se 
bomo skozi mesto in si ogledali osrednje znamenitosti. 
Po ogledu boste imeli nekaj prostega časa za samostojno 
raziskovanje mesta, kavico, nakupe…  Naš naslednji 
postanek bo v oljarni, kjer nam bodo razložili postopek 
pridobivanja bučnega olja, imeli pa bomo tudi pokušnjo 
bučnega olja in bučnic. Na koncu boste lahko olje po želji 
tudi kupili. Polni lepih vtisov se bomo počasi vrnili nazaj 
proti domu in se ob poti ustavili v znanem gostišču, kjer 
nas bodo pričakali s poznejšim kosilom.    
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodenje izleta, 
vstopnino v elektrarno Fala, pokušnjo bučnega olja, 
kosilo. 
MOŽNO DOPLAČILO: degustacija v vinski kleti VINAG 
10,50€ (ogled kleti, pokušnja treh vrst vin, kruh, sir), 
ogled Maribora z vlakcem 6€, vstopnino za akvarij-terarij 
3,20€. 
 

Z VLAKCEM PO MESTU MARIBOR 
 
Odhod  avtobusa izpred dogovorjenega mesta in vožnja v 
smeri Maribora z vmesnim postankom za kavico. 
Maribor je kot štajerska prestolnica drugo največje 
mesto v državi, hkrati pa simpatično majhno in vpeto v 
čudovito naravo Pohorja, vinorodnih gričev ter reke 
Drave, ki se vije skozenj. Naš prvi postanek bo v centru 
mesta, kjer se bomo vkrcali na vlakec in mesto spoznali 
na malce drugačen način. Popeljali se bomo mimo večine 
mariborskih kulturnih spomenikov, zraven pa vam bo 
vodnik razložil zanimivosti posameznih zgradb. Nato se 
bomo izkrcali pri Frančiškanski cerkvi in se odpravili do 
Mariborskega akvarija-terarija. V 39 velikih akvarijih 
boste lahko videli živalstvo iz rečnega, jezerskega in 
morskega  okolja z vseh koncev sveta. V njih prebiva 120 
vrst rib: piraje, eksotične tropske ribice in tiste iz 
Jadranskega morja. V terariju pa si boste lahko ogledali  
več kot sto vrst plazilcev, dvoživk, insektov in najbolj 
strupene kače na svetu. Opazovali boste lahko legvane in 
varane ali pa občudovali pogumne želve, ki brezskrbno 
lezejo po krokodilih. Na svetu živijo res nenavadne živali. 
Po ogledu boste imeli nekaj prostega časa za samostojno 
raziskovanje mesta, kavico, nakupe…  Naš naslednji 
postanek bo v oljarni, kjer nam bodo razložili postopek 
pridobivanja bučnega olja, imeli pa bomo tudi pokušnjo 
bučnega olja in bučnic. Na koncu boste lahko olje po želji 
tudi kupili. Polni lepih vtisov se bomo počasi vrnili nazaj 
proti domu in se ob poti ustavili v znanem gostišču, kjer 
nas bodo pričakali s poznejšim kosilom.    
 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodenje izleta, 
vožnja z vlakcem po mestu, vstopnino v akvarij terarij 
Maribor, pokušnjo bučnega olja, kosilo 
 
Možno doplačilo: degustacija v vinski kleti VINAG 10,50€ 
(ogled kleti, pokušnja treh vrst vin, kruh, sir) 
 

ZABAVA V GOSTILNI »PRI JOŽOVCU« 
BEGUNJE NA GORENJSKEM 

 
Zbor potnikov v popoldanskih urah na dogovorjenem 
mestu in vožnja proti Gorenjski z vmesnim postankom za 
kavo.  Po prihodu v Begunje  se bomo najprej ustavili v  
muzeju, kjer si bomo ogledali film o zgodovini ansambla 
Avsenik. Nato se bomo odpravili v gostilno pri Joževcu, 
kjer nam bodo postregli s pozdravno pijačo (domačo 
slivovko ali jabolčnim sokom). Začetki gostinstva segajo   
v leto 1865, ko sta Janez in Katarina Avsenik kupila hišo 
od mizarja Jožovca, jo preuredila v gostilno in jo kar po 
domače poimenovala Pri Jožovcu. Tu gostijo tudi razne 
televizijske oddaje, glasbena tekmovanja, koncerte, 
gledališče predstave… Okrepčali se bomo z dobro 
večerjo. Ob 19. uri se bo pričel glasbeni program z enim 
od ansamblov po programu, ki bo trajal do 23.ure. Po 
glasbenem programu se bomo odpravili proti domu, 
kamor bomo prispeli v poznih večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, spremstvo, vstop v 
muzej z ogledom predstavitvenega filma o zgodovini 
ansambla Avsenik, pozdravna pijača, večerja, glasbeni 
program z ansamblom po programu 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

TRNOVSKI PLANOTI 
 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in vožnja v 
smeri Ljubljane ter naprej do Nove Gorice, odkoder se 
povzpnemo v največjo vas na planoti Grgar. 
Znamenitosti vasi se povezujejo z nastankom veličastne 
bazilike na Sveti gori. Od tu nas bo pot vodila v Grgarsko 
raven, kjer bomo obiskali Zeliščni center. Tukaj 
pridelujejo zelišča in iz njih izdelujejo razne jedi in pijače. 
Posamezne izdelke lahko poskusimo ali pa tudi kupimo 
za domov. Skozi vas Bate v kateri je sirarna se peljemo na 
Banjško planoto, vmes pa po želji zavijemo še do 
akumulacijskega jezera na Kanalski vrh. Na Banjščicah se 
nam odpre prekrasen pogled na celotno planoto. Vožnjo 
nadaljujemo v idilično vasico Lokovec, ki je znana po 
kovaštvu. Ogledali si bomo kovaški muzej, kjer nam bodo 
prikazali kovanje. Zdaj se odpravimo na Trnovsko 
planoto, v vas Lokve. Počasi se bomo začeli spuščati proti 
Novi Gorici, vmes pa se ustavimo v vasi Trnovo, kjer se 
nahaja spominski park posvečen borcem in žrtvam NOB. 
Od tu se v lepem vremenu vidi Tržaški zaliv, Vipavska 
dolina in veličastne Julijske Alpe. Vmes bomo naredili 
postanek za kosilo. Vožnja proti domu s prihodom v 
večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz s sodobnim turističnim 
avtobusom, strokovno vodenje izleta, vstopnino v 
Kovaški muzej, kosilo, vse zunanje oglede po programu, 
lokalno vodenje. 
 

VAŠKA SITULA 
 

Zbor potnikov ob dogovorjeni uri  in vožnja v smeri proti 
Trbovljam. Ustavili se bomo v muzeju, kjer nas bo vodnik 
popeljal skozi zgodovino rudarstva, saj si bomo ogledali 
muzejsko zbirko rudarstva in industrije ter kako so 
izgledala rudarska stanovanja. Nato se bomo odpeljali do 
Gradu Bogenšperk. Tu si bomo ogledali kratek film o 
Valvazorjevem življenju, Valvazorjevo sobo in 
bakrotiskarno, saj je bil Valvasor eden prvih tiskarjev na 
takratnem Kranjskem. V deželo pripeljal bakrotiskarstvo, 
katero je bilo v tistem času zelo razvito na Nemškem in 
Nizozemskem. Naš naslednji postanek bo v Vačah. Tu so 
pred stoletjem našli najlepšo situlo v Sloveniji, tako 
imenovano vaško situlo. Predvsem po Dolenjski so v 
arheoloških najdiščih našli vrsto teh situl, a najlepša in 
najbolj ohranjena je prav ta. Namesto klasičnega vodenja  
boste na duhovit, animacijski način spoznali 
znamenitosti in zgodovino kraja. Ogledali si bomo 
povečano kopijo situle z Vač, božji grob v cerkvi sv. 
Andreja na Vačah, fosilno morsko obalo in GEOSS. 

Mimogrede bomo izvedeli nekaj o domačih vaških 
klepetuljah, o lanu, na koncu pa bomo s kozarcem soka 
ali vina nazdravili ob GEOSSu. Tu je geometrijsko središča 
Slovenije v vasi Slivna. Na višini 800 metrov stoji steber, 
ki označuje središčno točko države. Obeležje je nastalo 
šele pred nekaj desetletij. Tako je sprehod med Vačami 
in Slivno srečanje preteklosti ter sedanjosti. Po zaključku 
predstavitve se bomo na poti domov ustavili v gostišču, 
kjer nam bodo postregli z dobrim poznim kosilom.  
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodenje izleta, 
voden obisk muzeja Trbovlje, ogled Vač, situle, Geossa z 
zabavnim programom in kozarčkom vina ali soka, pozno 
kosilo. 
 

SPLAVARJENJE PO SAVI 
 
Odhod avtobusa v jutranjih urah izpred dogovorjenega 
mesta in vožnja v smeri proti Zidanem  Mostu in 
Radečam, kjer bomo se bomo ustavili ob Savi. Pričakali 
nas bodo splavarji in nas sprejeli na splav. Za 
dobrodošlico nam bodo postregli s kruhom in soljo ter 
aperitivom. Med plovbo se bomo okrepčali s pravim 
splavarskim golažem, vseskozi pa bo za dobro voljo 
skrbel tudi muzikant s svojo harmoniko. Po zaključku 
splavarjenja bomo imeli še ogled Radeč (Plečnikov 
spomenik, graščina Žige Višnjegorskega, cerkev Sv.Petra, 
dvorec Turn, kovičen železni most). Nato se bomo 
odpravili v smeri Krškega in se ustavili na domačiji, kjer 
pridelujejo moko. Prijazna gospodinja nam bo 
predstavila njihovo delovanje, imeli pa bomo tudi 
degustacijo različnih jedi narejenih iz njihove moke. 
Izdelke boste seveda lahko tudi kupili. Nato nas bo pot 
vodila do gostišča, kjer imajo ribogojnico. Po želji in ob 
doplačilu se lahko odločite za degustacijo ribjih jedi. V 
gostišču nas bodo pričakali z okusnim poznejšim kosilom. 
Okrepčani in polni lepih vtisov se bomo odpravili nazaj 
proti domu. 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodenje na poti, 
splavarjenje z aperitivom, dobrodošlico, malico, 
muzikantom, ogled Radeč, obisk domačije kjer 
pridelujejo moko,  degustacija, kosilo. 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

SONČNA PRIMORSKA 
 

 
 
Odhod izpred dogovorjenega mesta v jutranjih urah  in 
vožnja v smeri Ljubljane ter naprej vse do Ankarana. 
Najprej si bomo ogledali nasip školjk oz. kakor pravijo 
domačini pokopališče školjk in polžev. Obsežno sipino 
sestavljajo ohišja školjk in polžev. Po zadnjih podatkih so 
strokovnjaki našteli kar 234 vrst mehkužcev, ki jih je na 
obalo naplavilo morje. Pred več kot 15 leti je namreč 
Luka Koper med poglabljanjem morja ob drugem pomolu 
prečrpala mulj z morskega dna v predel pred opuščeno 
ankaransko bolnišnico. Dež je z sesedenega mulja kmalu 
spral blato in zasvetila so se apnenčasta ogrodja davno 
preminulih mehkužcev. Nato se bomo zapeljali do Luke 
Koper, ki je eno največjih pristanišč za tovorni promet. 
Pred kratkim so odprli tudi turistični terminal in privabili 
velike potniške ladje. Zapeljali se bomo skozi luko ter si 
ogledali zanimivosti. Po ogledu se bomo odpravili v 
center mesta Koper, se sprehodili skozenj in se ustavili v 
veličastni Pretorijski Palači, katero si bomo tudi ogledali. 
Naš naslednji postanek bo v Piranu. Tu se bomo ustavili 
na Tartinijevem trgu in si ogledali katere znamenitosti ga 
obkrožajo, če pa boste želeli se bomo sprehodili tudi do 
cerkve Sv. Jurija od koder se razprostira čudovit razgled 
na Piran in okolico. Imeli boste nekaj prostega časa za 
kakšen nakup ali kavo, nato pa se bomo odpravili še do 
vrta kaktusov. Videli bomo veliko vrst kaktusov, katere 
pa boste lahko po želji tudi kupili. Posebej zanimiv je 
ogromen kaktus, ki izvira iz leta 1955. Polni lepih vtisov 
se bomo počasi vrnili nazaj proti domu in se ob poti 
ustavili v restavraciji, kjer nas bodo pričakali z dobro 
večerjo. Prihod domov v poznih večernih urah. 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
potovanja, ogled pokopališča školjk, ogled Luke Koper, 
ogled mesta Koper in Pretorske palače, postanek v 
Piranu, vstop v vrt kaktusov, zunanje oglede po 
programu, večerja. 
 
 

PRIMORSKA 
 
Odhod izpred dogovorjenega mesta v jutranjih urah  in 
vožnja v smeri Ljubljane ter naprej vse do Kopra. Ob 
prihodu se bomo zapeljali skozi Luko Koper, ki je eno 
največjih pristanišč za tovorni promet. Pred kratkim so 
odprli tudi turistični terminal in privabili velike potniške 
ladje. Po ogledu in zanimivi razlagi se bomo odpravili do 

pražarne kave, kjer bomo imeli degustacijo kave. Zraven 
pražarne se nahaja trgovinica, kjer boste imeli možnost 
nakupa kave in čokolade. Nato nas bo pot vodila do vrta 
kaktusov. Videli bomo veliko vrst kaktusov, katere pa 
boste lahko po želji tudi kupili. Posebej zanimiv je 
ogromen kaktus, ki izvira iz leta 1955. Nato se  bomo 
ustavili in si ogledali še tipično primorsko hišo, kjer bomo 
imeli tudi degustacijo oljčnega olja. Po ogledih se bomo 
na poti proti domu ustavili v restavraciji, kjer nas bodo 
pričakali z dobro večerjo oz. poznim kosilom. Prihod 
domov v poznih večernih urah. 

 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
potovanja,ogled Luke Koper, degustacija kave, vstop v 
vrt kaktusov, ogled tipične primorske hiše z degustacijo 
oljčnega olja, zunanje oglede po programu, večerja 
 

POTEPANJE PO PRIMORSKEM 
 
Odhod izpred dogovorjenega mesta in vožnja v smeri 
Ljubljane ter naprej vse do Pivke, kjer si bomo vzeli čas 
za ogled zanimivega parka vojaške zgodovine. V kraju, ki 
ga že od nekdaj zaznamuje vojaštvo in utrjeni obrambni 
sistemi, danes nastaja muzejsko in turistično središče, v 
katerem bodo prikazali zgodbo o strateškem pomenu 
Postojnskih vrat, vam pokazali dragoceno tankovsko-
artilerijsko zbirko ter vam po želji razkazali še notranjost 
podmornice P-913 (za ogled podmornice je doplačilo 
4,80€). Po ogledu nas bo pot vodila na Primorsko. 
Zapeljali se bomo skozi Luko Koper, ki je eno največjih 
pristanišč za tovorni promet. Pred kratkim so odprli tudi 
turistični terminal in privabili velike potniške ladje. Po 
ogledu in zanimivi razlagi bomo obiskali oljarno, kjer 
pridelujejo hladno stiskano oljčno olje. Postregli nam 
bodo s pršutom, sirom, vloženim sušenim paradižnikom, 
odličnim vinom in vodo. Okrepčani se bomo namenili v 
Piran. Sprehodili se bomo do Tartinijevega trga, se 
povzpeli na grič do romarske cerkve sv. Jurija odkoder se 
širi lep razgled daleč naokoli. Pod nami bodo nanizane 
strehe strnjenih piranskih hiš in počasi se bomo spustili 
proti svetilniku. Prosto za kakšno kavo ali sladoled ob 
obali. Dan bomo zaključili v pivnici z okusno večerjo. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
potovanja, vstopnino za Vojaški park Pivka, ogled Luke 
Koper, degustacija in narezek pršuta in sira v oljarni z 
vključeno pijačo (refošk, malvazija, sok), ogled Pirana, 
večerjo. 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

SLOVENSKI VEČER V LJUBLJANI 
 
Zbor potnikov na dogovorjenem mestu okoli poldneva in 
vožnja proti Ljubljani z vmesnim postankom za kavo. Po 
prihodu v Ljubljano se bomo ustavili v botaničnem vrtu v 
Ljubljani. Botanični vrt Univerze v Ljubljani je bil 
ustanovljen že daljnega leta 1810. Vrt je bil ob 
ustanovitvi precej večji, kasneje pa so ga prizadele 
gradnje Ižanske ceste in dolenjske železnice in je sedaj  
stisnjen v razmeroma majhno trikotno površino. V njem 
raste mnogo vrst rastlin in tudi endemitov, ki so drugod 
že izumrle. Deluje pod okriljem Oddelka za 
biologijo Biotehniške fakultete v Ljubljani. Tu nas bodo 
sprejeli in popeljali na ogled njihovega vrta zdravilnih in 
tropskih rastlin. Nato se bomo odpravili do starega 
mestnega jedra Ljubljane in se sprehodili po centru. 
Mesto ima vse, kar premorejo sodobne prestolnice, ob 
tem pa je uspelo obdržati prijazno in sproščeno vzdušje 
manjšega kraja. Je živahno mesto, ki preseneča. Čeprav 
najbolj slovi po svoji zgodovinski dediščini in tradiciji, je 
mlado mesto s sodobnim življenjskim utripom. Po 
sprehodu boste imeli nekaj časa za samostojne oglede in 
nakupe ali pa samo za postanek v kateri izmed kavarn, ki 
se nahajajo ob Ljubljanici. Nato se bomo odpravili v 
restavracijo, kjer se bo ob 19.30 uri pričel nepozaben 
glasbeno plesni šov s slovensko živo glasbo, petjem, 
plesom ter izvrstno hrano, tako da je za dobro voljo 
vsekakor poskrbljeno. Po zaključku čudovitega 
sproščujočega večera se bomo odpravili nazaj proti 
domu, kamor bomo prispeli v poznih večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodenje izleta, 
vstop in vodenje v Botaničnem vrtu, ogledi po programu, 
vstop na glasbeno plesni šov z živo glasbo, petjem, 
plesom in večerjo. 
 
MOŽNO DOPLAČILO: vzpenjača na Ljubljanski grad + 
vstopnina 5€, voden ogled na Ljubljanskem gradu 3€, 
vožnja z ladjico po Ljubljanici  (1 ura) 6€  
 

DOŽIVLJAJSKI IZLET NA KOZJANSKEM 

Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in odhod 
avtobusa v jutranjih urah. Vožnja v smeri Šentjurja in 
naprej vse do Podčetrtka. Ustavili se bomo na vadbišču 
za golf, kjer bo kratek tečaj igranja golfa. Tudi sami boste 
lahko preizkusili svoje spretnosti. Po mini turnirju in 
razglasitvi zmagovalca, nas bo pot vodila naprej do 
Bistrice ob Sotli. Na športnem strelišču bo tekmovanje v 
streljanju glinastih golobov. Najprej ima vsak udeleženec 
na voljo 3 poskusne strele, nato gre pa zares. V treh 
krogih bomo prišli do zmagovalca turnirja. Ostali bomo 
navijali in se lahko osvežili s pijačo v gostišču! Po 
podelitvi pokala zmagovalcu, bomo obiskali repnico, 
posebno klet v peščencu, kjer nam bodo postregli s tremi 
vrstami vina in s sirom, od srca pa se bomo nasmejali 
razlagi naravne stropne freske. Dan bomo zaključili z 
okusno večerjo v priznanem gostišču. Najprej ocvirkovka 
in kozarec vina, sledi juha ter glavna jed s sladico. Za 
klepet in druženje bomo imeli časa na pretek, hkrati pa 

bo tudi možnost za nova doživetja, ki se jih bomo še 
dolgo spominjali! Ob dogovorjeni uri se bomo odpravili 
proti domu s prihodom v nočnih urah.  

 
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz s sodobnim turističnim 
avtobusom, strokovno vodenje potovanja, tečaj golfa, 
ogled repnice z degustacijo vina in prigrizkom, 
tekmovanje v streljanju glinastih golobov, okusno 
večerjo.     
                                                                                      

NOTRANJSKA IN LOJTRNIK 

Odhod izpred dogovorjenega mesta v jutranjih urah in 
vožnja v smeri Ljubljane ter naprej vse do nekdanjega 
kartuzijskega samostana Bistra. Sedanje stavbe grajskega 
kompleksa nosijo sledi različnih stilnih obdobij, od 
srednjeveškega do poznega baročnega. Ohranjen je del 
gotskega križnega hodnika z rebrastimi loki, eden od 
traktov ob dvorišču ima arkadni hodnik, podobo gradu 
pa dopolnjujeta baročna kapela in rokokojski portal. V 
Bistri so danes na ogled zbirke Tehniškega muzeja 
Slovenije, in sicer gozdarska, lesarska, lovska, ribiška, 
tekstilna, kmetijska, prometna in strojna. V gostišču se 
bomo okrepčali z okusno toplo malico, nato pa se bomo 
podali do Cerkniškega jezera. Prijazni furman nas bo 
popeljal z lojtrnikom do presihajočega jezera in nam med 
potjo podal nekaj podatkov  in zanimivosti o jezeru. 
Obiskali bomo tudi muzej Cerkniško jezero, kjer je z živo 
maketo v pomanjšanem merilu prikazan prostorski 
položaj jezera, njegova širša kraška okolica med 
coprniško Slivnico in gozdnatimi Javorniki. Ob strokovni 
razlagi natančno spoznamo delovanje vodnega sistema 
oziroma nastajanje in presihanje kraškega fenomena 
Cerkniškega jezera. Po ogledu se bomo odpravili v 
domačo gostilno. 
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz s sodobnim turističnim 
avtobusom, strokovno vodenje potovanja, vstopnino za 
tehniški muzej Bistra, toplo malico, ogled Hotedršice z 
vsemi vstopninami, večerjo. 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

SONČNA PRIMORSKA 
 

 
 
Odhod izpred dogovorjenega mesta v jutranjih urah  in 
vožnja v smeri Ljubljane ter naprej vse do Ankarana. 
Najprej si bomo ogledali nasip školjk oz. kakor pravijo 
domačini pokopališče školjk in polžev. Obsežno sipino 
sestavljajo ohišja školjk in polžev. Po zadnjih podatkih so 
strokovnjaki našteli kar 234 vrst mehkužcev, ki jih je na 
obalo naplavilo morje. Pred več kot 15 leti je namreč 
Luka Koper med poglabljanjem morja ob drugem pomolu 
prečrpala mulj z morskega dna v predel pred opuščeno 
ankaransko bolnišnico. Dež je z sesedenega mulja kmalu 
spral blato in zasvetila so se apnenčasta ogrodja davno 
preminulih mehkužcev. Nato se bomo zapeljali do Luke 
Koper, ki je eno največjih pristanišč za tovorni promet. 
Pred kratkim so odprli tudi turistični terminal in privabili 
velike potniške ladje. Zapeljali se bomo skozi luko ter si 
ogledali zanimivosti. Po ogledu se bomo odpravili v 
center mesta Koper, se sprehodili skozenj in se ustavili v 
veličastni Pretorijski Palači, katero si bomo tudi ogledali. 
Naš naslednji postanek bo v Piranu. Tu se bomo ustavili 
na Tartinijevem trgu in si ogledali katere znamenitosti ga 
obkrožajo, če pa boste želeli se bomo sprehodili tudi do 
cerkve Sv. Jurija od koder se razprostira čudovit razgled 
na Piran in okolico. Imeli boste nekaj prostega časa za 
kakšen nakup ali kavo, nato pa se bomo odpravili še do 
vrta kaktusov. Videli bomo veliko vrst kaktusov, katere 
pa boste lahko po želji tudi kupili. Posebej zanimiv je 
ogromen kaktus, ki izvira iz leta 1955. Polni lepih vtisov 
se bomo počasi vrnili nazaj proti domu in se ob poti 
ustavili v restavraciji, kjer nas bodo pričakali z dobro 
večerjo. Prihod domov v poznih večernih urah. 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
potovanja, ogled pokopališča školjk, ogled Luke Koper, 
ogled mesta Koper in Pretorske palače, postanek v 
Piranu, vstop v vrt kaktusov, zunanje oglede po 
programu, večerja. 
 
 

PRIMORSKA 
 
Odhod izpred dogovorjenega mesta v jutranjih urah  in 
vožnja v smeri Ljubljane ter naprej vse do Kopra. Ob 
prihodu se bomo zapeljali skozi Luko Koper, ki je eno 
največjih pristanišč za tovorni promet. Pred kratkim so 
odprli tudi turistični terminal in privabili velike potniške 
ladje. Po ogledu in zanimivi razlagi se bomo odpravili do 

pražarne kave, kjer bomo imeli degustacijo kave. Zraven 
pražarne se nahaja trgovinica, kjer boste imeli možnost 
nakupa kave in čokolade. Nato nas bo pot vodila do vrta 
kaktusov. Videli bomo veliko vrst kaktusov, katere pa 
boste lahko po želji tudi kupili. Posebej zanimiv je 
ogromen kaktus, ki izvira iz leta 1955. Nato se  bomo 
ustavili in si ogledali še tipično primorsko hišo, kjer bomo 
imeli tudi degustacijo oljčnega olja. Po ogledih se bomo 
na poti proti domu ustavili v restavraciji, kjer nas bodo 
pričakali z dobro večerjo oz. poznim kosilom. Prihod 
domov v poznih večernih urah. 

 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
potovanja,ogled Luke Koper, degustacija kave, vstop v 
vrt kaktusov, ogled tipične primorske hiše z degustacijo 
oljčnega olja, zunanje oglede po programu, večerja 
 

POTEPANJE PO PRIMORSKEM 
 
Odhod izpred dogovorjenega mesta in vožnja v smeri 
Ljubljane ter naprej vse do Pivke, kjer si bomo vzeli čas 
za ogled zanimivega parka vojaške zgodovine. V kraju, ki 
ga že od nekdaj zaznamuje vojaštvo in utrjeni obrambni 
sistemi, danes nastaja muzejsko in turistično središče, v 
katerem bodo prikazali zgodbo o strateškem pomenu 
Postojnskih vrat, vam pokazali dragoceno tankovsko-
artilerijsko zbirko ter vam po želji razkazali še notranjost 
podmornice P-913 (za ogled podmornice je doplačilo 
4,80€). Po ogledu nas bo pot vodila na Primorsko. 
Zapeljali se bomo skozi Luko Koper, ki je eno največjih 
pristanišč za tovorni promet. Pred kratkim so odprli tudi 
turistični terminal in privabili velike potniške ladje. Po 
ogledu in zanimivi razlagi bomo obiskali oljarno, kjer 
pridelujejo hladno stiskano oljčno olje. Postregli nam 
bodo s pršutom, sirom, vloženim sušenim paradižnikom, 
odličnim vinom in vodo. Okrepčani se bomo namenili v 
Piran. Sprehodili se bomo do Tartinijevega trga, se 
povzpeli na grič do romarske cerkve sv. Jurija odkoder se 
širi lep razgled daleč naokoli. Pod nami bodo nanizane 
strehe strnjenih piranskih hiš in počasi se bomo spustili 
proti svetilniku. Prosto za kakšno kavo ali sladoled ob 
obali. Dan bomo zaključili v pivnici z okusno večerjo. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
potovanja, vstopnino za Vojaški park Pivka, ogled Luke 
Koper, degustacija in narezek pršuta in sira v oljarni z 
vključeno pijačo (refošk, malvazija, sok), ogled Pirana, 
večerjo. 

4 
 

 
ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

SLOVENSKI VEČER V LJUBLJANI 
 
Zbor potnikov na dogovorjenem mestu okoli poldneva in 
vožnja proti Ljubljani z vmesnim postankom za kavo. Po 
prihodu v Ljubljano se bomo ustavili v botaničnem vrtu v 
Ljubljani. Botanični vrt Univerze v Ljubljani je bil 
ustanovljen že daljnega leta 1810. Vrt je bil ob 
ustanovitvi precej večji, kasneje pa so ga prizadele 
gradnje Ižanske ceste in dolenjske železnice in je sedaj  
stisnjen v razmeroma majhno trikotno površino. V njem 
raste mnogo vrst rastlin in tudi endemitov, ki so drugod 
že izumrle. Deluje pod okriljem Oddelka za 
biologijo Biotehniške fakultete v Ljubljani. Tu nas bodo 
sprejeli in popeljali na ogled njihovega vrta zdravilnih in 
tropskih rastlin. Nato se bomo odpravili do starega 
mestnega jedra Ljubljane in se sprehodili po centru. 
Mesto ima vse, kar premorejo sodobne prestolnice, ob 
tem pa je uspelo obdržati prijazno in sproščeno vzdušje 
manjšega kraja. Je živahno mesto, ki preseneča. Čeprav 
najbolj slovi po svoji zgodovinski dediščini in tradiciji, je 
mlado mesto s sodobnim življenjskim utripom. Po 
sprehodu boste imeli nekaj časa za samostojne oglede in 
nakupe ali pa samo za postanek v kateri izmed kavarn, ki 
se nahajajo ob Ljubljanici. Nato se bomo odpravili v 
restavracijo, kjer se bo ob 19.30 uri pričel nepozaben 
glasbeno plesni šov s slovensko živo glasbo, petjem, 
plesom ter izvrstno hrano, tako da je za dobro voljo 
vsekakor poskrbljeno. Po zaključku čudovitega 
sproščujočega večera se bomo odpravili nazaj proti 
domu, kamor bomo prispeli v poznih večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodenje izleta, 
vstop in vodenje v Botaničnem vrtu, ogledi po programu, 
vstop na glasbeno plesni šov z živo glasbo, petjem, 
plesom in večerjo. 
 
MOŽNO DOPLAČILO: vzpenjača na Ljubljanski grad + 
vstopnina 5€, voden ogled na Ljubljanskem gradu 3€, 
vožnja z ladjico po Ljubljanici  (1 ura) 6€  
 

DOŽIVLJAJSKI IZLET NA KOZJANSKEM 

Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in odhod 
avtobusa v jutranjih urah. Vožnja v smeri Šentjurja in 
naprej vse do Podčetrtka. Ustavili se bomo na vadbišču 
za golf, kjer bo kratek tečaj igranja golfa. Tudi sami boste 
lahko preizkusili svoje spretnosti. Po mini turnirju in 
razglasitvi zmagovalca, nas bo pot vodila naprej do 
Bistrice ob Sotli. Na športnem strelišču bo tekmovanje v 
streljanju glinastih golobov. Najprej ima vsak udeleženec 
na voljo 3 poskusne strele, nato gre pa zares. V treh 
krogih bomo prišli do zmagovalca turnirja. Ostali bomo 
navijali in se lahko osvežili s pijačo v gostišču! Po 
podelitvi pokala zmagovalcu, bomo obiskali repnico, 
posebno klet v peščencu, kjer nam bodo postregli s tremi 
vrstami vina in s sirom, od srca pa se bomo nasmejali 
razlagi naravne stropne freske. Dan bomo zaključili z 
okusno večerjo v priznanem gostišču. Najprej ocvirkovka 
in kozarec vina, sledi juha ter glavna jed s sladico. Za 
klepet in druženje bomo imeli časa na pretek, hkrati pa 

bo tudi možnost za nova doživetja, ki se jih bomo še 
dolgo spominjali! Ob dogovorjeni uri se bomo odpravili 
proti domu s prihodom v nočnih urah.  

 
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz s sodobnim turističnim 
avtobusom, strokovno vodenje potovanja, tečaj golfa, 
ogled repnice z degustacijo vina in prigrizkom, 
tekmovanje v streljanju glinastih golobov, okusno 
večerjo.     
                                                                                      

NOTRANJSKA IN LOJTRNIK 

Odhod izpred dogovorjenega mesta v jutranjih urah in 
vožnja v smeri Ljubljane ter naprej vse do nekdanjega 
kartuzijskega samostana Bistra. Sedanje stavbe grajskega 
kompleksa nosijo sledi različnih stilnih obdobij, od 
srednjeveškega do poznega baročnega. Ohranjen je del 
gotskega križnega hodnika z rebrastimi loki, eden od 
traktov ob dvorišču ima arkadni hodnik, podobo gradu 
pa dopolnjujeta baročna kapela in rokokojski portal. V 
Bistri so danes na ogled zbirke Tehniškega muzeja 
Slovenije, in sicer gozdarska, lesarska, lovska, ribiška, 
tekstilna, kmetijska, prometna in strojna. V gostišču se 
bomo okrepčali z okusno toplo malico, nato pa se bomo 
podali do Cerkniškega jezera. Prijazni furman nas bo 
popeljal z lojtrnikom do presihajočega jezera in nam med 
potjo podal nekaj podatkov  in zanimivosti o jezeru. 
Obiskali bomo tudi muzej Cerkniško jezero, kjer je z živo 
maketo v pomanjšanem merilu prikazan prostorski 
položaj jezera, njegova širša kraška okolica med 
coprniško Slivnico in gozdnatimi Javorniki. Ob strokovni 
razlagi natančno spoznamo delovanje vodnega sistema 
oziroma nastajanje in presihanje kraškega fenomena 
Cerkniškega jezera. Po ogledu se bomo odpravili v 
domačo gostilno. 
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz s sodobnim turističnim 
avtobusom, strokovno vodenje potovanja, vstopnino za 
tehniški muzej Bistra, toplo malico, ogled Hotedršice z 
vsemi vstopninami, večerjo. 
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SKRIVNOSTNA ŽIČKA KARTUZIJA 
 
Zbor potnikov v jutranjih urah na dogovorjenem mestu. 
Pot nas bo vodila skozi vas Žiče in dolino svetega Janeza 
Krstnika popelje do skrivnostne Žičke kartuzije. V tej 
odmaknjeni in tesni dolinici si je takratni lastnik 
posestva, štajerski mejni grof Otakar III, leta 1155 zadal 
nalogo, da ustanovi domovanje menihov iz Velike 
kartuzije na Francoskem. Ti so po prihodu pričeli z 
izgradnjo večine poslopij, sprva lesenih, kasneje zidanih. 
Ogledali si bomo ostanke samostana, postregli pa nam 
bodo tudi z zeliščnim napitkom. Nato se bomo ustavili še 
pri  cerkvi Marijinega obiskovanja. Cerkev stoji sredi 
pokopališča in je ostanek spodnjega samostana Žičke 
kartuzije. Naš naslednji postanek bo v vrtnarskem 
centru, kjer imajo mini ZOO. Videli boste opice, konje, 
kenguruje v avstralskem vrtu, se okrepčali v njihovi 
kavarni ali pa si ogledali njihove rastline in rože, kater 
boste lahko tudi kupili. Nato se bomo odpravili na pozno 
kosilo in se  okrepčani vrnili počasi nazaj proti domu 
kamor bomo prispeli  v večernih urah.  
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodenje programa, 
obisk kartuzije Žiče s pokušnjo zeliščnega napitka, ogled 
cerkve Marijinega obiskovanja, obisk vrtnarskega centra 
z ogledom mini ZOO,  kosilo 
 

SPODNJA SAVINJSKA DOLINA 
 
Odhod avtobusa in vožnja v smeri Vranskega, kjer se 
boste srečali z lokalnim vodnikom. Obiskali bomo Gasilski 
muzej in nato še zbirko starih motociklov. Samo kratka 
vožnja nas loči od Polzele. Ne daleč stran od naselja, v 
mirnem zelenem okolju, leži rojstna hiša Neže Maurer, ki 
je tudi častna meščanka Polzele.  Zalesnikova domačija 
se uvršča med etnološke spomenike. Skromna kmečka 
hiša nam priča o otroštvu znane pesnice ter o življenju in 
gospodarjenju nekdaj. Po ogledu se bomo povzpeli na 
goro Oljko, do znane romarske cerkve svetega Križa, ki je 
bila zgrajena sredi 18.stoletja. Le nekaj metrov pod 
vrhom pa se nahaja planinski dom, ki je odprt vsak dan, 
razen ponedeljka. Z vrha, katerega staro ime je Križna 
gora, je lep razgled na Posavsko hribovje, Paški Kozjak, 
del Pohorja in vzhodnih Karavank ter Kamniško 
Savinjskih Alp. Po ogledu sledi kratka vožnja do 
prenovljenega gradu Komenda. Grad Komenda – 
nekdanji sedež reda Malteških vitezov,  je končno dobil 
novo podobo. Na ogled je zbirka malteških vitezov, del 
Hmeljarskega muzeja (stara sušilnica), v bližini pa nas 
čaka še kosilo. Nato boste imeli še nekaj prostega časa za 
kratek sprehod ali pa obisk parka ob dvorcu Šenek. 
Vožnja proti domu. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
potovanja,vstopnino za Gasilski muzej, vstopnino za 
Muzej motociklov, vstopnino za rojstno hišo Neže 
Maurer, vstopnino za grad Komenda, voden ogled Gore 
Oljke, kosilo. 
 

RAJSKA GORENJSKA 
 
Odhod avtobusa izpred dogovorjenega mesta v jutranjih 
urah in vožnja v smeri Kamnika s postankom za jutranjo 

kavo. Po prihodu na Gorenjsko se bomo zapeljali v Kropo 
do nekdanjega železarskega naselja, ki leži v ozki dolini 
pod Jelovico. Kovaški muzej prikazuje tehnično-
zgodovinski razvoj obdelave železa od rude do žeblja, 
gospodarske, socialne, demografske in kulturne razmere 
v Kropi in sosednjih železarskih naseljih od 15. stoletja do 
propada fužin v 19. in ročnega žebljarstva v 20. stoletju. 
Pot nas bo vodila v Kranjsko goro, nato pa se bomo 
podali na italijansko stran, kjer bomo obiskali Belopeška 
oziroma Mangrtska jezera. Sprehod po čudoviti naravi 
pod veličastnim amfiteatrom Mangrta. Po želji krajši 
nakupovalni postanek v Trbižu. Z ogledi bomo nadaljevali 
na Bledu. Sprehodili se bomo po sprehajalni poti ob 
jezeru in imeli nekaj prostega časa za pravo blejsko 
kremšnito in kavo.  Po ogledu sledi vožnja v smeri proti 
domu s postankom za okusno in bogato večerjo. Prihod v 
večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
izleta, vstopnino za muzej v Kropi,  vse zunanje oglede, 
večerjo na poti nazaj. 
 

KULINARIČNO POTEPANJE PO DOLENJSKI 
         Datum: 13.10.2012 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu v jutranjih 
urahin vožnja v smeri Sevnice do Otočca. Najprej se 
bomo okrepčali z okusnim samopostrežnim  zajtrkom v 
restavraciji. V spremstvu grajskega gospoda se bomo peš 
odpravili na krajši sprehod do impozantnega gradu 
Struga. Gre za muzej žive zgodovine in za značilen 
kranjski grajski primer arhitekture iz 16. stoletja. Sprejem 
graščaka ob kozarcu cvička s pogačo ter ogled gradu. 
Nato se bomo odpravili v Novo Mesto, kjer bomo ob 
12.00 uri obiskali podjetje Krka. Najprej si bomo ogledali 
kratek film o proizvodnem obratu NATOL, kjer poteka 
proizvodnja tablet in kapsul. Kasneje si bomo obrat tudi 
pogledali. Po zanimivem ogledu se bomo odpravili v 
pristan, kjer nas bodo pričakali na Rudolfovem splavu. 
Ob glasbi in cvičku bomo spoznali zgodovino Novega 
mesta ter se popeljali po dolenjski lepotici – reki Krki. 
Dan bomo zaključili na prijetnem kmečkem turizmu ter 
ob zvokih glasbe in domači hrani preživeli prijeten večer. 
Vožnja v smeri proti domu. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodenje potovanja, 
samopostrežni zajtrk, graščakov sprejem s cvičkom, 
klobaso in pogačo, ogled gradu Struga, vožnjo s splavom 
s cvičkom in glasbo, okusno večerjo in glasbo. 
 

PREKMURJE  in ROMSKA VAS PUŠČA 
Odhod avtobusa v jutranjih urah izpred dogovorjenega 
mesta in vožnja mimo Maribora do romske vasi v 
Puščah. Tu nas bodo z dobrodošlico sprejeli predstavniki 
vasi, nas popeljali na kratek sprehod in nam razložili 
zgodovino njihove skupnosti. Prikazali nam bodo domače 
spominke katere izdelujejo in jih boste imeli možnost 
kupiti, nato pa nam bodo predstavili še njihov 
tradicionalni ples. Nato nas bo pot vodila do 
Bukovniškega jezera, kjer se bomo malce sprehodili. 
Nahaja se v neposredni bližini Dobrovnika, območje 
okrog jezera pa je poraščeno z gozdovi, primernimi za 
sprehode. Na dvignjenem predelu ob jezeru je kapelica 
sv. Vida in pod njo istoimenski studenec. Po ustnem 
izročilu se je mnogim izboljšal vid ali so celo spregledali, 
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če so si z vodo pri sv. Vidu izpirali oči. V premeru 450 
metrov okrog izvira je odkritih in označenih 26 zdravilnih 
točk, ki nam ponujajo energije, potrebne za revitalizacijo 
na fizični, psihični, mentalni, čustveni in intelektualni 
ravni. Nato nas bo pot vodila do lončarske vasi Filovci, 
kjer si bomo ogledali muzej. Vas je bila znana po t.i. črno 
žgani posodi. Nato se bomo ustavili še v Bogojini, kjer 
domačini svojo farno cerkev imenujejo Bela golobica, in 
se lahko pohvali z eno najlepših stavb sodobne sakralne 
arhitekture na slovenskem. Ogledali si bomo cerkev ki jo 
opravičeno štejejo za eno največjih umetnin našega 
velikega arhitekta Jožeta Plečnika. Za zaključek  dneva se 
bomo odpravili na kmečki turizem, kjer se bomo 
okrepčali z večerjo. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodenje izleta, 
voden ogled romske vasi z dobrodošlico, plesom in 
glasbo, obisk Bukovniškega jezera, obisk lončarske vasi 
Filovci, ogled Plečnikove cerkve v Bogojini, večerjo na 
kmečkem turizmu 
Možno doplačilo:  topla malica – bograč 6€, brošura o 
energijskih točkah na Bukovniškem jezeru 1,80€ 
 

 
 

PRAZNIK KAKIJEV V STRUNJANU 
 
Odhod izpred dogovorjenega mesta v jutranjih urah  in 
vožnja do Kopra. Ob prihodu se bomo zapeljali skozi 
Luko Koper, ki je eno največjih pristanišč za tovorni 
promet. Pred kratkim so odprli tudi turistični terminal in 
privabili velike potniške ladje. Po ogledu in zanimivi 
razlagi bomo obiskali središče Kopra, ki ga krasijo 
številne arhitekturno dragocene stavbe. Med njimi še 
posebej izstopa Pretorska palača. Sprehodili se bomo 
skozi palačo in nekaj časa prosto za kavo. Nato se bomo 
odpravili do štorklje, kjer nam bodo v pokušnjo ponudili 
kozarec vinca, nam pokazali kako pridelujejo oljčno olje, 
pokazali predstavitveni film, možnost pa bo tudi obiranja 
oljk. Nato se bomo odpravili do Strunjana, kjer bomo 
obiskali tradicionalni, zdaj že 12., praznik kakijev. Vsako 
leto, v novembru organizirajo  v Strunjanu poseben 
praznik – praznik zlatega jabolka ali kakija. V teh dneh se 
zvrstijo različne prireditve: od degustacij različnih 
domačih dobrot, narejenih iz kakija, glasbenih 
prireditvah ter možnosti nakupa tega sladkega, okusnega 
mediteranskega sadja, bogatega z vitamini.  Na poti proti 
domu se bomo ustavili v restavraciji, kjer nas bodo 
pričakali z dobro večerjo. Prihod domov v poznih 
večernih urah. 
 
 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strošek 2 voznikov, 
vodenje programa, ogled Luke Koper, sprehod skozi 
Koper, obisk Pretorske palače, obisk štorklje s 
predstavitvijo oljarne, ogled kratkega filma, kozarčkom 
vina in  možnostjo obiranja oljk, obisk tržnice »Praznik 
kakija« v Strunjanu,  večerjo na poti nazaj domov 
 

ZELIŠČNI CENTER IN JAVORCA 
 
Odhod avtobusa izpred dogovorjenega mesta v jutranjih 
urah in vožnja v smeri proti vinorodni Vipavski dolini. 
Vzpeli se bomo na Trnovsko planoto v Grgarski 
zeliščarski center, kjer nam bodo predstavili svojo 
dejavnost, lahko bomo kaj poskusili in tudi kaj kupili za 
domov. V centru so prostori za predelavo zelišč, kuhinja s 
spremljevalnimi prostori, trgovinica in večnamenski 
prostor za degustacije, izobraževanja in promocijo 
tradicionalnih pridelkov in izdelkov. Degustirali bomo 2 
vrsti čaja, domače štruklje, nato pa nadaljevali pot proti 
Tolminu. Nad strugo Tolminke se dviga leseno svetišče – 
spominska cerkev Svetega Duha v Javorci, posvečena 
padlim avstro-ogrskim branilcem tolminskega bojišča 
soške fronte (1915–1917). Do cerkve nas bodo peljali z 
mini avtobusi, ker je vzpon kar dolgotrajen. Na zunanjih 
stenah so med okni v fresko tehniki naslikani grbi vseh 
dežel Avstro-Ogrske, v notranjščini pa dominira bel 
secesijski oltar z mozaično podobo in lesenim 
tabernakljem z izrezljanimi Križanim, delo Antona 
Perathonerja. Cerkev je izjemen spomenik. Vožnja v 
smeri proti Idriji do Hotedršiče, kjer bomo  dan zaključili 
z okusno večerjo. Povratek proti domu. 

 
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz s sodobnim turističnim 
avtobusom, strokovno vodenje potovanja, obisk 
zeliščnega centra z degustacijo (2 uri),  vstopnino za  
cerkev sv. Duha, prevoz z minibusi do cerkve sv. Duha,  
vse zunanje oglede po programu, kosilo. 
 

UGODNE CENE LETALSKIH 
VOZOVNIC! 

info@solis-turizem.si 
rezervacije@solis-turizem.si 
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SKRIVNOSTNA ŽIČKA KARTUZIJA 
 
Zbor potnikov v jutranjih urah na dogovorjenem mestu. 
Pot nas bo vodila skozi vas Žiče in dolino svetega Janeza 
Krstnika popelje do skrivnostne Žičke kartuzije. V tej 
odmaknjeni in tesni dolinici si je takratni lastnik 
posestva, štajerski mejni grof Otakar III, leta 1155 zadal 
nalogo, da ustanovi domovanje menihov iz Velike 
kartuzije na Francoskem. Ti so po prihodu pričeli z 
izgradnjo večine poslopij, sprva lesenih, kasneje zidanih. 
Ogledali si bomo ostanke samostana, postregli pa nam 
bodo tudi z zeliščnim napitkom. Nato se bomo ustavili še 
pri  cerkvi Marijinega obiskovanja. Cerkev stoji sredi 
pokopališča in je ostanek spodnjega samostana Žičke 
kartuzije. Naš naslednji postanek bo v vrtnarskem 
centru, kjer imajo mini ZOO. Videli boste opice, konje, 
kenguruje v avstralskem vrtu, se okrepčali v njihovi 
kavarni ali pa si ogledali njihove rastline in rože, kater 
boste lahko tudi kupili. Nato se bomo odpravili na pozno 
kosilo in se  okrepčani vrnili počasi nazaj proti domu 
kamor bomo prispeli  v večernih urah.  
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodenje programa, 
obisk kartuzije Žiče s pokušnjo zeliščnega napitka, ogled 
cerkve Marijinega obiskovanja, obisk vrtnarskega centra 
z ogledom mini ZOO,  kosilo 
 

SPODNJA SAVINJSKA DOLINA 
 
Odhod avtobusa in vožnja v smeri Vranskega, kjer se 
boste srečali z lokalnim vodnikom. Obiskali bomo Gasilski 
muzej in nato še zbirko starih motociklov. Samo kratka 
vožnja nas loči od Polzele. Ne daleč stran od naselja, v 
mirnem zelenem okolju, leži rojstna hiša Neže Maurer, ki 
je tudi častna meščanka Polzele.  Zalesnikova domačija 
se uvršča med etnološke spomenike. Skromna kmečka 
hiša nam priča o otroštvu znane pesnice ter o življenju in 
gospodarjenju nekdaj. Po ogledu se bomo povzpeli na 
goro Oljko, do znane romarske cerkve svetega Križa, ki je 
bila zgrajena sredi 18.stoletja. Le nekaj metrov pod 
vrhom pa se nahaja planinski dom, ki je odprt vsak dan, 
razen ponedeljka. Z vrha, katerega staro ime je Križna 
gora, je lep razgled na Posavsko hribovje, Paški Kozjak, 
del Pohorja in vzhodnih Karavank ter Kamniško 
Savinjskih Alp. Po ogledu sledi kratka vožnja do 
prenovljenega gradu Komenda. Grad Komenda – 
nekdanji sedež reda Malteških vitezov,  je končno dobil 
novo podobo. Na ogled je zbirka malteških vitezov, del 
Hmeljarskega muzeja (stara sušilnica), v bližini pa nas 
čaka še kosilo. Nato boste imeli še nekaj prostega časa za 
kratek sprehod ali pa obisk parka ob dvorcu Šenek. 
Vožnja proti domu. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
potovanja,vstopnino za Gasilski muzej, vstopnino za 
Muzej motociklov, vstopnino za rojstno hišo Neže 
Maurer, vstopnino za grad Komenda, voden ogled Gore 
Oljke, kosilo. 
 

RAJSKA GORENJSKA 
 
Odhod avtobusa izpred dogovorjenega mesta v jutranjih 
urah in vožnja v smeri Kamnika s postankom za jutranjo 

kavo. Po prihodu na Gorenjsko se bomo zapeljali v Kropo 
do nekdanjega železarskega naselja, ki leži v ozki dolini 
pod Jelovico. Kovaški muzej prikazuje tehnično-
zgodovinski razvoj obdelave železa od rude do žeblja, 
gospodarske, socialne, demografske in kulturne razmere 
v Kropi in sosednjih železarskih naseljih od 15. stoletja do 
propada fužin v 19. in ročnega žebljarstva v 20. stoletju. 
Pot nas bo vodila v Kranjsko goro, nato pa se bomo 
podali na italijansko stran, kjer bomo obiskali Belopeška 
oziroma Mangrtska jezera. Sprehod po čudoviti naravi 
pod veličastnim amfiteatrom Mangrta. Po želji krajši 
nakupovalni postanek v Trbižu. Z ogledi bomo nadaljevali 
na Bledu. Sprehodili se bomo po sprehajalni poti ob 
jezeru in imeli nekaj prostega časa za pravo blejsko 
kremšnito in kavo.  Po ogledu sledi vožnja v smeri proti 
domu s postankom za okusno in bogato večerjo. Prihod v 
večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
izleta, vstopnino za muzej v Kropi,  vse zunanje oglede, 
večerjo na poti nazaj. 
 

KULINARIČNO POTEPANJE PO DOLENJSKI 
         Datum: 13.10.2012 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu v jutranjih 
urahin vožnja v smeri Sevnice do Otočca. Najprej se 
bomo okrepčali z okusnim samopostrežnim  zajtrkom v 
restavraciji. V spremstvu grajskega gospoda se bomo peš 
odpravili na krajši sprehod do impozantnega gradu 
Struga. Gre za muzej žive zgodovine in za značilen 
kranjski grajski primer arhitekture iz 16. stoletja. Sprejem 
graščaka ob kozarcu cvička s pogačo ter ogled gradu. 
Nato se bomo odpravili v Novo Mesto, kjer bomo ob 
12.00 uri obiskali podjetje Krka. Najprej si bomo ogledali 
kratek film o proizvodnem obratu NATOL, kjer poteka 
proizvodnja tablet in kapsul. Kasneje si bomo obrat tudi 
pogledali. Po zanimivem ogledu se bomo odpravili v 
pristan, kjer nas bodo pričakali na Rudolfovem splavu. 
Ob glasbi in cvičku bomo spoznali zgodovino Novega 
mesta ter se popeljali po dolenjski lepotici – reki Krki. 
Dan bomo zaključili na prijetnem kmečkem turizmu ter 
ob zvokih glasbe in domači hrani preživeli prijeten večer. 
Vožnja v smeri proti domu. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodenje potovanja, 
samopostrežni zajtrk, graščakov sprejem s cvičkom, 
klobaso in pogačo, ogled gradu Struga, vožnjo s splavom 
s cvičkom in glasbo, okusno večerjo in glasbo. 
 

PREKMURJE  in ROMSKA VAS PUŠČA 
Odhod avtobusa v jutranjih urah izpred dogovorjenega 
mesta in vožnja mimo Maribora do romske vasi v 
Puščah. Tu nas bodo z dobrodošlico sprejeli predstavniki 
vasi, nas popeljali na kratek sprehod in nam razložili 
zgodovino njihove skupnosti. Prikazali nam bodo domače 
spominke katere izdelujejo in jih boste imeli možnost 
kupiti, nato pa nam bodo predstavili še njihov 
tradicionalni ples. Nato nas bo pot vodila do 
Bukovniškega jezera, kjer se bomo malce sprehodili. 
Nahaja se v neposredni bližini Dobrovnika, območje 
okrog jezera pa je poraščeno z gozdovi, primernimi za 
sprehode. Na dvignjenem predelu ob jezeru je kapelica 
sv. Vida in pod njo istoimenski studenec. Po ustnem 
izročilu se je mnogim izboljšal vid ali so celo spregledali, 
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če so si z vodo pri sv. Vidu izpirali oči. V premeru 450 
metrov okrog izvira je odkritih in označenih 26 zdravilnih 
točk, ki nam ponujajo energije, potrebne za revitalizacijo 
na fizični, psihični, mentalni, čustveni in intelektualni 
ravni. Nato nas bo pot vodila do lončarske vasi Filovci, 
kjer si bomo ogledali muzej. Vas je bila znana po t.i. črno 
žgani posodi. Nato se bomo ustavili še v Bogojini, kjer 
domačini svojo farno cerkev imenujejo Bela golobica, in 
se lahko pohvali z eno najlepših stavb sodobne sakralne 
arhitekture na slovenskem. Ogledali si bomo cerkev ki jo 
opravičeno štejejo za eno največjih umetnin našega 
velikega arhitekta Jožeta Plečnika. Za zaključek  dneva se 
bomo odpravili na kmečki turizem, kjer se bomo 
okrepčali z večerjo. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodenje izleta, 
voden ogled romske vasi z dobrodošlico, plesom in 
glasbo, obisk Bukovniškega jezera, obisk lončarske vasi 
Filovci, ogled Plečnikove cerkve v Bogojini, večerjo na 
kmečkem turizmu 
Možno doplačilo:  topla malica – bograč 6€, brošura o 
energijskih točkah na Bukovniškem jezeru 1,80€ 
 

 
 

PRAZNIK KAKIJEV V STRUNJANU 
 
Odhod izpred dogovorjenega mesta v jutranjih urah  in 
vožnja do Kopra. Ob prihodu se bomo zapeljali skozi 
Luko Koper, ki je eno največjih pristanišč za tovorni 
promet. Pred kratkim so odprli tudi turistični terminal in 
privabili velike potniške ladje. Po ogledu in zanimivi 
razlagi bomo obiskali središče Kopra, ki ga krasijo 
številne arhitekturno dragocene stavbe. Med njimi še 
posebej izstopa Pretorska palača. Sprehodili se bomo 
skozi palačo in nekaj časa prosto za kavo. Nato se bomo 
odpravili do štorklje, kjer nam bodo v pokušnjo ponudili 
kozarec vinca, nam pokazali kako pridelujejo oljčno olje, 
pokazali predstavitveni film, možnost pa bo tudi obiranja 
oljk. Nato se bomo odpravili do Strunjana, kjer bomo 
obiskali tradicionalni, zdaj že 12., praznik kakijev. Vsako 
leto, v novembru organizirajo  v Strunjanu poseben 
praznik – praznik zlatega jabolka ali kakija. V teh dneh se 
zvrstijo različne prireditve: od degustacij različnih 
domačih dobrot, narejenih iz kakija, glasbenih 
prireditvah ter možnosti nakupa tega sladkega, okusnega 
mediteranskega sadja, bogatega z vitamini.  Na poti proti 
domu se bomo ustavili v restavraciji, kjer nas bodo 
pričakali z dobro večerjo. Prihod domov v poznih 
večernih urah. 
 
 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strošek 2 voznikov, 
vodenje programa, ogled Luke Koper, sprehod skozi 
Koper, obisk Pretorske palače, obisk štorklje s 
predstavitvijo oljarne, ogled kratkega filma, kozarčkom 
vina in  možnostjo obiranja oljk, obisk tržnice »Praznik 
kakija« v Strunjanu,  večerjo na poti nazaj domov 
 

ZELIŠČNI CENTER IN JAVORCA 
 
Odhod avtobusa izpred dogovorjenega mesta v jutranjih 
urah in vožnja v smeri proti vinorodni Vipavski dolini. 
Vzpeli se bomo na Trnovsko planoto v Grgarski 
zeliščarski center, kjer nam bodo predstavili svojo 
dejavnost, lahko bomo kaj poskusili in tudi kaj kupili za 
domov. V centru so prostori za predelavo zelišč, kuhinja s 
spremljevalnimi prostori, trgovinica in večnamenski 
prostor za degustacije, izobraževanja in promocijo 
tradicionalnih pridelkov in izdelkov. Degustirali bomo 2 
vrsti čaja, domače štruklje, nato pa nadaljevali pot proti 
Tolminu. Nad strugo Tolminke se dviga leseno svetišče – 
spominska cerkev Svetega Duha v Javorci, posvečena 
padlim avstro-ogrskim branilcem tolminskega bojišča 
soške fronte (1915–1917). Do cerkve nas bodo peljali z 
mini avtobusi, ker je vzpon kar dolgotrajen. Na zunanjih 
stenah so med okni v fresko tehniki naslikani grbi vseh 
dežel Avstro-Ogrske, v notranjščini pa dominira bel 
secesijski oltar z mozaično podobo in lesenim 
tabernakljem z izrezljanimi Križanim, delo Antona 
Perathonerja. Cerkev je izjemen spomenik. Vožnja v 
smeri proti Idriji do Hotedršiče, kjer bomo  dan zaključili 
z okusno večerjo. Povratek proti domu. 

 
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz s sodobnim turističnim 
avtobusom, strokovno vodenje potovanja, obisk 
zeliščnega centra z degustacijo (2 uri),  vstopnino za  
cerkev sv. Duha, prevoz z minibusi do cerkve sv. Duha,  
vse zunanje oglede po programu, kosilo. 
 

UGODNE CENE LETALSKIH 
VOZOVNIC! 

info@solis-turizem.si 
rezervacije@solis-turizem.si 
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GORIŠKA IN IDRIJSKO 

Odhod avtobusa izpred dogovorjenega mesta v jutranjih 
urahin vožnja v smeri proti vinorodni Vipavski dolini. 
Vzpeli se bomo na Trnovsko planoto  in obiskali 
romarsko središče Svete gore nad Novo Gorico. Ogledali 
si bomo Marijanski muzej in uživali v lepem razgledu. Pot 
nas bo vodila  v  Grgarski zeliščarski center, kjer nam 
bodo predstavili svojo dejavnost, lahko bomo kaj 
poskusili in tudi kaj kupili za domov. V centru so prostori 
za predelavo zelišč, kuhinja s spremljevalnimi prostori, 
trgovinica in večnamenski prostor za degustacije, 
izobraževanja in promocijo tradicionalnih pridelkov in 
izdelkov. Degustirali bomo čaj, si ogledali vrt, nato pa 
nadaljevali pot proti Doblarju. Obiskali bomo 
hidroelektrarno in se seznanili s procesom pridobivanja 
električne energije s pomočjo moči vode. Po prihodu v 
Most na Soči bo postanek za kosilo. Okrepčani bomo 
nadaljevali z ogledom v Idriji. Kamšt, zgrajena davnega 
leta 1790, je rudniška črpalka z lesenim vodnim 
pogonskim kolesom premera 13,6 m – največjim 
tovrstnim kolesom v Evropi. Na ogled so tudi rudniške 
lokomotive. Po ogledu povratek proti domu. 

CENA VKLJUČUJE: prevoz s sodobnim turističnim 
avtobusom, strokovno vodenje potovanja, obisk 
zeliščnega centra z degustacijo čaja, obisk HE Doblar, 
ogled muzeja na Svetih Gorah, vstopnina za Kamšt v 
Idriji,  kosilo. 

 
 

KRAS IN VIPAVSKA DOLINA 

Odhod avtobusa izpred dogovorjenega mesta v jutranjih 
urahin vožnja v smeri proti Ljubljani, ter naprej do Lipice. 
Najprej si bomo pod strokovnim vodstvom ogledali 
kobilarno Lipica in spoznali veliko zanimivosti in 
zgodovinskih dejstev. Po sprehodu si bomo za nekaj časa 
odpočili oči na prekrasnih lipicancih, ki jih bomo 
opazovali na njihovem treningu. Lipicanci so konji, ki se 
lahko naučijo tudi najbolj zahtevnih korakov in gibov, 
seveda pa je potrebno ogromno vaje. Po ogledu 
kobilarne in treninga se bomo napotili po vinorodni 
Vipavski dolini do Mirenskega gradu. Mirenski Grad leži v 
zavetju kraške planote v neposredni bližini meje z Italijo. 

Z vrha hriba, 120 m nadmorske višine, se ponuja čudovit 
razgled na Furlansko nižino, Dolomite, Vipavsko dolino in 
Julijske Alpe. Ogled cerkve in prekrasnega razgleda, nato 
pa nas bo pot vodila na Sveto Goro, od koder se nam ob 
lepem vremenu odpira pogled daleč naokoli. Na vrhu 
stoji bazilika Marijinega vnebovzetja, ki je ena izmed 
sedmih slovenskih bazilik, ter Frančiškanski samostan 
Sveta Gora. Na Sveti Gori je Goriški muzej uredil razstavo 
"Prva svetovna vojna" (v spodnjem delu gostilne). Pot 
nas bo vodila nazaj po isti poti. Dan bomo zaključili na 
turistični kmetiji, kjer nas bo čakalo pozno kosilo. 
Mogoče vas bo gospodar povabil v klet na kakšen 
kozarček domačega vina. Polni lepih vtisov se bomo 
odpravili proti domu. 

CENA VKLJUČUJE: prevoz s sodobnim turističnim 
avtobusom, strokovno vodenje potovanja, vstopnino za 
ogled kobilarne in treninga, ogled Mirenskega gradu, vse 
zunanje oglede po programu,  okusno večerjo. 
 

KOROŠKA 
 
Odhod avtobusa iz Velenja izpred dogovorjenega mesta 
in vožnja v smeri Slovenj Gradca. Postanek za jutranjo 
kavo. Povzpeli se bomo na Legen in si ogledali znamenito 
cerkev sv. Jurija, ki pod steklenim tlakom skriva svetišče 
iz 9. stoletja. To je najstarejši dokumentiran sakralni 
prostor v tem delu Slovenije. Pot nas bo vodila proti 
Dravogradu, kjer bomo pot nadaljevali do Gortine, kjer 
nas bo v pristanu že čakal splav. Najprej vas bodo 
postregli s tradicionalno dobrodošlico – kruh in sol, sledi 
še aperitiv. Med vožnjo po Dravi vam bo »flosarskadečva 
– frajla«  postregla s flosarsko malico (golaž, polenta in 
domač kruh), ki jo boste zalili z domačo pijačo. 
Predstavili vam bodo flosarski krst in zabavali se boste ob 
ritmih flosarskega muzikanta na frajtonarico! Na zabaven 
način boste izvedeli vse o splavarstvu in življenju nekoč v 
Dravski dolini. Po končanem splavarjenju sledi okusna 
večerja, nato pa vožnja v smeri proti domu. 
 
CENA VKLJUČUJE: strokovno vodenje potovanja, 
vstopnino za ogled sv. Jurija, spust s splavom po Dravi 
(tradicionalna malico – kruh in sol, aperitiv, flosarsko 
malico - golaž, polenta in domač kruh, kava, flosarski 
krst), večerjo. 
Dodatne možnosti:  
Kmetija Klančnik: Peljali se bomo s turističnim vlakom 
do lovske koče, si ogledali hlev z robotom za molžo krav 
in poskusili domače klobase. Doplačilo 6€.  
 
Rudnik Mežica: obiskovalci dobijo primerno opremo in 
se s posebnimi vozički odpeljejo v notranjost Pece. 
Predstavljeni so načini rudarjenja in rudarska oprema, ki 
so jo rudarji uporabljali v različnih zgodovinskih 
obdobjih, od začetkov pred 340. leti do zadnjih dni 
rudarjenja. Vstopnina je 8€. 
 
Ogled Vorančeve domačije: Nad Kotljami je na Preškem 
vrhu Prežihova bajta, ki je od leta 1979 spominski muzej 
slovenskega pisatelja Lovra Kuharja - Prežihovega 
Voranca (1893 – 1950). Bajta je značilna koroška stavba 
malega kmeta »bajtlerja«, ki nas z urejeno notranjostjo 
spominja na značilno okolje Prežihove mladosti. 
Vstopnina je 2€. 
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KLEPČEVA DEŽELA 
 
Zbirališče potnikov v jutranjih urah ter vožnja v smeri 
Ljubljane proti Osilnici. Postanek za jutranjo malico za na 
žlico.  Pot nas bo vodila v deželo Petra Klepca. Po 
prihodu si bomo najprej ogledali Mirtovški potok, ki 
priteče izpod Krempe in je včasih poganjal mline in žage. 
Ima dva izvira in je bogat s slapovi, tolmuni, kadicami in 
žlebovi. Je zadnje zatočišče vidre na Slovenskem. 
Ogledali si bomo tudi najstarejšo cerkev v dolini, to je 
renesančna cerkev sv. Egidija na Ribjeku. Zunanjost je 
bogato okrašena s šivanimi robovi, poslikanimi 
okenskimi špaletami ter ostanki fresk. Pot nas bo vodila v 
nekdanjo kovačijo, ki je danes preurejena v muzej 
kovaštva. Nato pa bomo obiskali domačijo, kjer bo 
degustacija domačega žganja in marmelad. Prihod v 
Osilnico in ogled naselja, ki so ga leta 1247 v svojo posest 
dobili Ortenburžani. Dan bomo zaključili v gostišču v 
Osilnici s poznim kosilom, lahko pa boste izkoristili nekaj 
časa  tudi za krajši sprehod do reke Kolpe. Povratek proti 
domu. 

 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, spremstvo vodnika, 
toplo malico, vse naštete oglede z vstopninami (kovačija, 
Mirtovši potok, sv. Egidij, Osilnica, degustacija: 3 vrste 
žganja, domačega kruha, jelenovih salam, marmelad), 
pozno kosilo. 

 
IDRIJA, KOBARID, NOVA GORICA 

 
Zbirališče potnikov pred dogovorjenim mestom v 
jutranjih urah in vožnja v smeri Ljubljane ter naprej do 
Logatca. V gostišču nas bodo prijazno sprejeli in postregli 
s telečjo obaro z žganci. Okrepčani bomo pot nadaljevali 
po vijugasti cesti do Idrije. Nepozabno doživetje v Idriji je 
obisk enega največjih živosrebrovih rudnikov na svetu. 
Po petsto letih delovanja se rudnik postopno zapira, večji 
del rovov je z zalitjem in zasutjem postalo neprehodnih. 
Antonijev rov, najstarejši del rudnika pa so rudarji 
ohranili in obnovili v spomin na poltisočletno rudarjenje. 
Preden se bomo spustili v podzemlje, bomo kot pravi 
rudarji zaklicali pozdrav »srečno«. Po ogledu nas bo pot 
vodila proti Kobaridu.  Obiskali bomo muzej 1. Svetovne 
vojne, ki predstavlja bogato zgodovino Kobarida in 
predvsem dogajanje na soški fronti od maja leta 1915 do 
novembra 1917. Po svoji usmeritvi spada med 
zgodovinske muzeje z vojno tematiko in s protivojnim 
sporočilom. V ospredju pripovedi so "mali ljudje", 
potisnjeni v grozote vojne, pri čemer pa jih barve 
uniform ne delijo na dobre in slabe fante. Po ogledu se 
bomo del poti vračali ob reki Soči do Nove Gorice. 

Obiskali bomo casino Perla, kjer nas bodo pogostili s 
sokom in tortico, lahko pa boste sami preizkusili srečo na 
igralnih avtomatih! Dan bomo zaključili na turistični 
kmetiji nad Vipavsko dolino. Mogoče vas bo gospodar 
povabil tudi v klet in vam ponudil kozarec dobrega 
domačega vina. Po bogati večerji se bomo počasi 
odpravili nazaj proti Velenju, kamor bomo prispeli v 
večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, strokovno 
vodenje izleta, toplo malico za na žlico, vstopnino za 
muzej 1. Svetovne vojne, vstopnino za Antonijev rov, 
vstopnino za ogled Casinoja Perla s sokom in tortico, 
večerjo. 
 

KOZJANSKO IN OBSOTELJE 

Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in odhod 
avtobusa ob 7.00 uri. Vožnja do čudovitega dvorca 
Strmol v Rogatcu. Dvorec se je razvil iz srednjeveškega 
stolpa, ki so ga 1436 Celjski Grofje podelili Jakobu 
Strmolskemu iz Cerkelj na Gorenjskem  in je skozi 
stoletja menjaval številne lastnike. Stolp je zametek 
graščine in je v jedru današnjega gradu še ohranjen. 
Dvorec s parkom in pristavo je razglašen za kulturni 
spomenik. Najprej bo sprejem na dvorišču  dvorca s 
kozarcem vina. Nato se bomo okrepčali z juho iz kotla v 
črni kuhinji. Sprehodili se bomo skozi dvorjanske sobane 
in nato nadaljevali z ogledom v muzeju na prostem 
Rogatec. Razdelili se bomo v skupine in obiskali 
delavnico kovača, kjer nam bo predstavil tradicionalni 
način kovanja žebljev in predstavnik skupine si bo lahko 
izdelal svoj žebelj! Naslednja delavnica bo namenjena 
izdelovanju "žulik" v stari kuhinji. Ko si vsak oblikuje 
svojo žuliko, bomo obiskali še čebelarja, ki nam bo 
pokazal kako se naredi sveča. Polni lepih vtisov bomo 
nadaljevali pot do Stare vasi Bizeljsko. Tam bomo 
obiskali repnico, posebno klet v peščencu, kjer nam bodo 
postregli z vinom. Še skok v Kozjanski park, kjer bomo 
spoznali posebnosti Kozjanskega z multivizijo. Sledi 
zaključek dneva z okusno večerjo v priznanem gostišču. 
Najprej ocvirkovka in kozarec vina, sledi juha ter glavna 
jed s sladico. Vožnja v smeri proti domu s prihodom v 
večernih urah. 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
potovanja, ogled dvorca Strmol s sprejemom in juho iz 
kotla, obisk muzeja na prostem Rogatec (3-4 delavnice), 
ogled repnice z degustacijo vina in prigrizkom, ogled 
multivizije v Podsredi, okusno večerjo. 
 

»ZIMA » 
 POČITNICE ZA DRUŽINE S ŠOLO 

SMUČANJA 
 SKI OPENING 
 NAJEM APARTMAJEV 

info@solis-turizem.si 
 
 



7 
 

 
ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

GORIŠKA IN IDRIJSKO 

Odhod avtobusa izpred dogovorjenega mesta v jutranjih 
urahin vožnja v smeri proti vinorodni Vipavski dolini. 
Vzpeli se bomo na Trnovsko planoto  in obiskali 
romarsko središče Svete gore nad Novo Gorico. Ogledali 
si bomo Marijanski muzej in uživali v lepem razgledu. Pot 
nas bo vodila  v  Grgarski zeliščarski center, kjer nam 
bodo predstavili svojo dejavnost, lahko bomo kaj 
poskusili in tudi kaj kupili za domov. V centru so prostori 
za predelavo zelišč, kuhinja s spremljevalnimi prostori, 
trgovinica in večnamenski prostor za degustacije, 
izobraževanja in promocijo tradicionalnih pridelkov in 
izdelkov. Degustirali bomo čaj, si ogledali vrt, nato pa 
nadaljevali pot proti Doblarju. Obiskali bomo 
hidroelektrarno in se seznanili s procesom pridobivanja 
električne energije s pomočjo moči vode. Po prihodu v 
Most na Soči bo postanek za kosilo. Okrepčani bomo 
nadaljevali z ogledom v Idriji. Kamšt, zgrajena davnega 
leta 1790, je rudniška črpalka z lesenim vodnim 
pogonskim kolesom premera 13,6 m – največjim 
tovrstnim kolesom v Evropi. Na ogled so tudi rudniške 
lokomotive. Po ogledu povratek proti domu. 

CENA VKLJUČUJE: prevoz s sodobnim turističnim 
avtobusom, strokovno vodenje potovanja, obisk 
zeliščnega centra z degustacijo čaja, obisk HE Doblar, 
ogled muzeja na Svetih Gorah, vstopnina za Kamšt v 
Idriji,  kosilo. 

 
 

KRAS IN VIPAVSKA DOLINA 

Odhod avtobusa izpred dogovorjenega mesta v jutranjih 
urahin vožnja v smeri proti Ljubljani, ter naprej do Lipice. 
Najprej si bomo pod strokovnim vodstvom ogledali 
kobilarno Lipica in spoznali veliko zanimivosti in 
zgodovinskih dejstev. Po sprehodu si bomo za nekaj časa 
odpočili oči na prekrasnih lipicancih, ki jih bomo 
opazovali na njihovem treningu. Lipicanci so konji, ki se 
lahko naučijo tudi najbolj zahtevnih korakov in gibov, 
seveda pa je potrebno ogromno vaje. Po ogledu 
kobilarne in treninga se bomo napotili po vinorodni 
Vipavski dolini do Mirenskega gradu. Mirenski Grad leži v 
zavetju kraške planote v neposredni bližini meje z Italijo. 

Z vrha hriba, 120 m nadmorske višine, se ponuja čudovit 
razgled na Furlansko nižino, Dolomite, Vipavsko dolino in 
Julijske Alpe. Ogled cerkve in prekrasnega razgleda, nato 
pa nas bo pot vodila na Sveto Goro, od koder se nam ob 
lepem vremenu odpira pogled daleč naokoli. Na vrhu 
stoji bazilika Marijinega vnebovzetja, ki je ena izmed 
sedmih slovenskih bazilik, ter Frančiškanski samostan 
Sveta Gora. Na Sveti Gori je Goriški muzej uredil razstavo 
"Prva svetovna vojna" (v spodnjem delu gostilne). Pot 
nas bo vodila nazaj po isti poti. Dan bomo zaključili na 
turistični kmetiji, kjer nas bo čakalo pozno kosilo. 
Mogoče vas bo gospodar povabil v klet na kakšen 
kozarček domačega vina. Polni lepih vtisov se bomo 
odpravili proti domu. 

CENA VKLJUČUJE: prevoz s sodobnim turističnim 
avtobusom, strokovno vodenje potovanja, vstopnino za 
ogled kobilarne in treninga, ogled Mirenskega gradu, vse 
zunanje oglede po programu,  okusno večerjo. 
 

KOROŠKA 
 
Odhod avtobusa iz Velenja izpred dogovorjenega mesta 
in vožnja v smeri Slovenj Gradca. Postanek za jutranjo 
kavo. Povzpeli se bomo na Legen in si ogledali znamenito 
cerkev sv. Jurija, ki pod steklenim tlakom skriva svetišče 
iz 9. stoletja. To je najstarejši dokumentiran sakralni 
prostor v tem delu Slovenije. Pot nas bo vodila proti 
Dravogradu, kjer bomo pot nadaljevali do Gortine, kjer 
nas bo v pristanu že čakal splav. Najprej vas bodo 
postregli s tradicionalno dobrodošlico – kruh in sol, sledi 
še aperitiv. Med vožnjo po Dravi vam bo »flosarskadečva 
– frajla«  postregla s flosarsko malico (golaž, polenta in 
domač kruh), ki jo boste zalili z domačo pijačo. 
Predstavili vam bodo flosarski krst in zabavali se boste ob 
ritmih flosarskega muzikanta na frajtonarico! Na zabaven 
način boste izvedeli vse o splavarstvu in življenju nekoč v 
Dravski dolini. Po končanem splavarjenju sledi okusna 
večerja, nato pa vožnja v smeri proti domu. 
 
CENA VKLJUČUJE: strokovno vodenje potovanja, 
vstopnino za ogled sv. Jurija, spust s splavom po Dravi 
(tradicionalna malico – kruh in sol, aperitiv, flosarsko 
malico - golaž, polenta in domač kruh, kava, flosarski 
krst), večerjo. 
Dodatne možnosti:  
Kmetija Klančnik: Peljali se bomo s turističnim vlakom 
do lovske koče, si ogledali hlev z robotom za molžo krav 
in poskusili domače klobase. Doplačilo 6€.  
 
Rudnik Mežica: obiskovalci dobijo primerno opremo in 
se s posebnimi vozički odpeljejo v notranjost Pece. 
Predstavljeni so načini rudarjenja in rudarska oprema, ki 
so jo rudarji uporabljali v različnih zgodovinskih 
obdobjih, od začetkov pred 340. leti do zadnjih dni 
rudarjenja. Vstopnina je 8€. 
 
Ogled Vorančeve domačije: Nad Kotljami je na Preškem 
vrhu Prežihova bajta, ki je od leta 1979 spominski muzej 
slovenskega pisatelja Lovra Kuharja - Prežihovega 
Voranca (1893 – 1950). Bajta je značilna koroška stavba 
malega kmeta »bajtlerja«, ki nas z urejeno notranjostjo 
spominja na značilno okolje Prežihove mladosti. 
Vstopnina je 2€. 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

KLEPČEVA DEŽELA 
 
Zbirališče potnikov v jutranjih urah ter vožnja v smeri 
Ljubljane proti Osilnici. Postanek za jutranjo malico za na 
žlico.  Pot nas bo vodila v deželo Petra Klepca. Po 
prihodu si bomo najprej ogledali Mirtovški potok, ki 
priteče izpod Krempe in je včasih poganjal mline in žage. 
Ima dva izvira in je bogat s slapovi, tolmuni, kadicami in 
žlebovi. Je zadnje zatočišče vidre na Slovenskem. 
Ogledali si bomo tudi najstarejšo cerkev v dolini, to je 
renesančna cerkev sv. Egidija na Ribjeku. Zunanjost je 
bogato okrašena s šivanimi robovi, poslikanimi 
okenskimi špaletami ter ostanki fresk. Pot nas bo vodila v 
nekdanjo kovačijo, ki je danes preurejena v muzej 
kovaštva. Nato pa bomo obiskali domačijo, kjer bo 
degustacija domačega žganja in marmelad. Prihod v 
Osilnico in ogled naselja, ki so ga leta 1247 v svojo posest 
dobili Ortenburžani. Dan bomo zaključili v gostišču v 
Osilnici s poznim kosilom, lahko pa boste izkoristili nekaj 
časa  tudi za krajši sprehod do reke Kolpe. Povratek proti 
domu. 

 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, spremstvo vodnika, 
toplo malico, vse naštete oglede z vstopninami (kovačija, 
Mirtovši potok, sv. Egidij, Osilnica, degustacija: 3 vrste 
žganja, domačega kruha, jelenovih salam, marmelad), 
pozno kosilo. 

 
IDRIJA, KOBARID, NOVA GORICA 

 
Zbirališče potnikov pred dogovorjenim mestom v 
jutranjih urah in vožnja v smeri Ljubljane ter naprej do 
Logatca. V gostišču nas bodo prijazno sprejeli in postregli 
s telečjo obaro z žganci. Okrepčani bomo pot nadaljevali 
po vijugasti cesti do Idrije. Nepozabno doživetje v Idriji je 
obisk enega največjih živosrebrovih rudnikov na svetu. 
Po petsto letih delovanja se rudnik postopno zapira, večji 
del rovov je z zalitjem in zasutjem postalo neprehodnih. 
Antonijev rov, najstarejši del rudnika pa so rudarji 
ohranili in obnovili v spomin na poltisočletno rudarjenje. 
Preden se bomo spustili v podzemlje, bomo kot pravi 
rudarji zaklicali pozdrav »srečno«. Po ogledu nas bo pot 
vodila proti Kobaridu.  Obiskali bomo muzej 1. Svetovne 
vojne, ki predstavlja bogato zgodovino Kobarida in 
predvsem dogajanje na soški fronti od maja leta 1915 do 
novembra 1917. Po svoji usmeritvi spada med 
zgodovinske muzeje z vojno tematiko in s protivojnim 
sporočilom. V ospredju pripovedi so "mali ljudje", 
potisnjeni v grozote vojne, pri čemer pa jih barve 
uniform ne delijo na dobre in slabe fante. Po ogledu se 
bomo del poti vračali ob reki Soči do Nove Gorice. 

Obiskali bomo casino Perla, kjer nas bodo pogostili s 
sokom in tortico, lahko pa boste sami preizkusili srečo na 
igralnih avtomatih! Dan bomo zaključili na turistični 
kmetiji nad Vipavsko dolino. Mogoče vas bo gospodar 
povabil tudi v klet in vam ponudil kozarec dobrega 
domačega vina. Po bogati večerji se bomo počasi 
odpravili nazaj proti Velenju, kamor bomo prispeli v 
večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, strokovno 
vodenje izleta, toplo malico za na žlico, vstopnino za 
muzej 1. Svetovne vojne, vstopnino za Antonijev rov, 
vstopnino za ogled Casinoja Perla s sokom in tortico, 
večerjo. 
 

KOZJANSKO IN OBSOTELJE 

Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in odhod 
avtobusa ob 7.00 uri. Vožnja do čudovitega dvorca 
Strmol v Rogatcu. Dvorec se je razvil iz srednjeveškega 
stolpa, ki so ga 1436 Celjski Grofje podelili Jakobu 
Strmolskemu iz Cerkelj na Gorenjskem  in je skozi 
stoletja menjaval številne lastnike. Stolp je zametek 
graščine in je v jedru današnjega gradu še ohranjen. 
Dvorec s parkom in pristavo je razglašen za kulturni 
spomenik. Najprej bo sprejem na dvorišču  dvorca s 
kozarcem vina. Nato se bomo okrepčali z juho iz kotla v 
črni kuhinji. Sprehodili se bomo skozi dvorjanske sobane 
in nato nadaljevali z ogledom v muzeju na prostem 
Rogatec. Razdelili se bomo v skupine in obiskali 
delavnico kovača, kjer nam bo predstavil tradicionalni 
način kovanja žebljev in predstavnik skupine si bo lahko 
izdelal svoj žebelj! Naslednja delavnica bo namenjena 
izdelovanju "žulik" v stari kuhinji. Ko si vsak oblikuje 
svojo žuliko, bomo obiskali še čebelarja, ki nam bo 
pokazal kako se naredi sveča. Polni lepih vtisov bomo 
nadaljevali pot do Stare vasi Bizeljsko. Tam bomo 
obiskali repnico, posebno klet v peščencu, kjer nam bodo 
postregli z vinom. Še skok v Kozjanski park, kjer bomo 
spoznali posebnosti Kozjanskega z multivizijo. Sledi 
zaključek dneva z okusno večerjo v priznanem gostišču. 
Najprej ocvirkovka in kozarec vina, sledi juha ter glavna 
jed s sladico. Vožnja v smeri proti domu s prihodom v 
večernih urah. 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
potovanja, ogled dvorca Strmol s sprejemom in juho iz 
kotla, obisk muzeja na prostem Rogatec (3-4 delavnice), 
ogled repnice z degustacijo vina in prigrizkom, ogled 
multivizije v Podsredi, okusno večerjo. 
 

»ZIMA » 
 POČITNICE ZA DRUŽINE S ŠOLO 

SMUČANJA 
 SKI OPENING 
 NAJEM APARTMAJEV 

info@solis-turizem.si 
 
 



9 
 

 
ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

POTEP PO OBSOTELJU Z OBISKOM 
VINSKE KLETI ISTENIČ 

 
Odhod avtobusa izpred dogovorjenega mesta in vožnja v 
smeri Šmarja pri Jelšah in naprej do Olimja. Najprej se 
bomo ustavili čokoladnici Olimje, kjer izdelujejo razno 
vrstne pralineje in čokolade za celotno Slovenijo. 
Čokolada in pralineji, ki se mešajo, so izvrstnega okusa 
brez dodane rastlinske maščobe. Na kratko nam bodo 
predstavili zgodovino in nam ponudili čokoladico v 
pokušnjo. Nekaj prostega časa za nakup, nato pa se 
zopet odpravimo na pot. Naš naslednji postanek bo v 
kleti, kjer imajo obsežno zbirko majolik, glinenih vinskih 
vrčev. Zbirka nastaja že od leta 2000, v njej pa  je že 
preko tisoč sto majolik, iz 54 držav sveta in iz vseh 
kontinentov ter je najbrž največja te vrste v Sloveniji. 
Med njimi je precej majolik, ki imajo posebno obliko ali 
so za poseben namen, zato imajo svojo zanimivo zgodbo, 
katero nam bodo  ob ogledu zbirke predstavili. Nato se 
bomo odpravili proti Stari vasi in se ustavili v kleti Istenič. 
Isteničevi so s svojo pridelavo penin zaorali ledino na 
področju zasebnosti, kajti tedaj so bile vse večje vinske 
kleti v družbeni lasti in samo ena od njih je pridelovala  
klasično penino. Bili so prvo zasebno podjetje na 
Slovenskem in v tedanji federativni državi Jugoslaviji, ki 
so pričeli s pridelavo penine po klasični metodi, pozneje 
pa so to dejavnost razvili tudi v uspešno obliko vinskega 
turizma. Imeli bomo degustacijo treh penin (Barbara, 
Miha in Michelle), malce sira in kruha, razkazali pa nam 
bodo tudi njihovo klet z video predstavitvijo. Da bo naše 
potovanje še malce bolj zanimivo bo naš naslednji 
postanek v repnici. To so kleti, skopane v kremenčev 
pesek, brez dodajanja umetnih materialov. V repnice so 
ljudje že od nekdaj spravljali svoj pridelek, danes pa v 
njih spravljajo vino. Postregli nam bodo z vinom in 
majhnim prigrizkom in nam na šaljiv način predstavili 
njihovo edinstveno naravno fresko. Za zaključek dneva 
se bomo odpravili v prijetno gostišče kjer bomo dan 
zaključili s poznim kosilom. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodenje programa, 
obisk čokoladnice ter predstavitev, pokušnja čokoladic, 
ogled zbirke majolik, ogled kleti Istenič z degustacijo treh 
vrst penin, sirom in kruhom in video predstavitvijo, ogled 
repnice z degustacijo treh vrst vina in majhno 
degustacijo,  pozno kosilo v  gostišču. 
 
Možno doplačilo:  za glasbo do 3 ure tamburaši 250€, 
pijača. 
 

 
 

BIZELJSKO Z REPNICO 
 
Odhod avtobusa izpred dogovorjenega mesta in vožnja v 
smeri Šmarja pri Jelšah in naprej do Olimja. Ustavili se 
bomo v minoritskem samostanu, kjer se v grajskem 
stolpu samostana Olimje nahaja stara lekarna, ki velja za 
tretjo najstarejšo redovniško lekarno v Evropi. Tu bomo 
lahko v Božji lekarnici kupili razne čajne zmesi, masti, 
tinkture in ostale zdravilne izdelke. Zdravila pripravljajo  
po starih in preizkušenih receptih. Nato bomo obiskali še 
čokoladnico, katera se nahaja nasproti samostana in kjer 
izdelujejo raznovrstne pralineje in čokolade za celotno 
Slovenijo. Čokolada in pralineji, ki se mešajo, so 
izvrstnega okusa brez dodane rastlinske maščobe. Na 
kratko nam bodo predstavili zgodovino in nam ponudili 
čokoladico v pokušnjo. Nekaj prostega časa za nakup, 
nato pa se zopet odpravimo na pot. Naš naslednji 
postanek bo v kleti, kjer imajo obsežno zbirko majolik, 
glinenih vinskih vrčev. Zbirka nastaja že od leta 2000, v 
njej pa  je že preko tisoč sto majolik, iz 54 držav sveta in 
iz vseh kontinentov ter je najbrž največja te vrste v 
Sloveniji. Med njimi je precej majolik, ki imajo posebno 
obliko ali so za poseben namen, zato imajo svojo 
zanimivo zgodbo, katero nam bodo  ob ogledu zbirke 
predstavili. Da bo naše potovanje še malce bolj zanimivo 
bo naš naslednji postanek v repnici. To so kleti, skopane 
v kremenčev pesek, brez dodajanja umetnih materialov. 
V repnice so ljudje že od nekdaj spravljali svoj pridelek, 
danes pa v njih spravljajo vino. Postregli nam bodo z 
vinom in majhnim prigrizkom in nam na šaljiv način 
predstavili njihovo edinstveno naravno fresko. Za 
zaključek dneva se bomo odpravili v prijetno gostišče 
kjer bomo dan zaključili s poznim kosilom. 
 

 
Vir: bizeljsko.si 

 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodenje programa, 
obisk samostana v Olimju, obisk čokoladnice ter 
predstavitev zgodovine čokoladnice Olimje, pokušnja 
čokoladice, ogled zbirke majolik, ogled repnice z 
degustacijo treh vrst vina in majhno degustacijo, pozno 
kosilo v  gostišču. 
 
Možno doplačilo:  za glasbo do 3 ure tamburaši 250€,  
pijača. 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

LEPOTICA SVETOVNEGA SLOVESA 
POSTOJNSKA JAMA  IN PREDJAMSKI GRAD 

 

 
 
Zbor potnikov ob dogovorjeni uri in vožnja v smeri 
Ljubljane in naprej do Postojne. Najprej se bomo ustavili 
v Postojnski jami, ki je gotovo najbolj znana turistična 
jama na svetu. Je največja turistična znamenitost 
Slovenije in eden največjih kraških spomenikov sveta. 
Velik del prečudovitih dvoran in kapnikov si bomo 
ogledali kar med vznemirljivo vožnjo z električnim 
vlakcem, skozi dvorane in rove polne kapniškega 
bogastva pa se bomo sprehodili z vodičem. V uro in pol 
trajajočem obisku si bomo ogledali nekaj več kot 5 
kilometrov turistično opremljenih rovov, pot pa nas bo 
peljala skozi neverjetno raznoliko jamsko»krajino«.  Nato 
bomo zapustili jamo in se odpravili do Predjamskega 
gradu. Slikovit, mogočen, izzivalen, skrivnosten in 
neosvojljiv grad je vpet v navpično, 123 metrov visoko 
steno, in tam kraljuje že dobrih 700 let. Njegovo 
romantično podobo dopolnjuje idilična rečica Lokva, ki 
globoko pod gradom ponikne v podzemlje. Najslavnejši 
prebivalec gradu je bil gotovo vitez Erazem Predjamski, 
ki se je v 15. stoletju uprl cesarski samovolji. O njem 
danes živijo številne legende, ki ga na eni strani 
poveličujejo kot strastnega, lepega, plemenitega viteza, 
na drugi prikazujejo pa kot razbojnika, roparskega viteza, 
ki ga je slednjič smrt doletela na stranišču. Z vodnikom, ki 
nam bo približal dogodke iz zgodovine, se bomo 
sprehodili skozi grad. Po ogledih se bomo počasi vrnili 
nazaj proti domu. Po želji in ob doplačilu se bomo ob 
poti ustavili v gostišču na topli malici. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodnika na poti, 
voden ogled Postojnske jame in Predjamskega gradu 

 
POSTOJNA IN KRAS 

 
Zbirališče potnikov ob dogovorjeni uri in vožnja do 
Vrhnike. Postanek v prijetnem gostišču za toplo malico. 
Nadaljevanje poti do Postojne. Skupaj se bomo odpravili 
na ogled Predjamskega gradu. Preko 700 let že kraljuje v 
nad 100 metrov visoki skalnati steni; mogočen in 
izzivalen – grad, ki ga ni mogoče zavzeti. Trenutna 
podoba gradu je sicer iz renesančnega obdobja, toda čas 
njegovega nastanka potrjuje grb takratnih lastnikov 
Kobenzlov iz leta 1583 in za njim se skriva starejše jedro, 
prvotni jamski grad. Simbol nezavzetosti, zavetje 
drznega, svojeglavega in upornega viteza Erazma 
Predjamskega. Po ogledu Predjamskega gradu sledi še 
avantura v podzemlje, ki ga je ustvarila in izdolbla reka 

Pivka. Zbrali se bomo pred  jamo in se skupaj vkrcali na 
električni vlakec, ki nas bo popeljal v notranjost jame. Na 
našem ogledu bomo videli turistični del jame, ki ga 
krasijo številni kapniki, med katerimi izstopa kapnik, ki ga 
upravičeno imenujejo Briljant. Po ogledu se bomo 
zapeljali do Krasa. Obiskali bomo kraško vinsko klet, kjer 
nam bodo po ogledu postregli z vrhunskim vinom in 
domačim pršutom. Krajna vas leži v vinorodni regiji 
terana, pridelujejo pa tudi odličen cabernetsauvignon. 
Dan bomo zaključili na kmečkem turizmu z okusno 
večerjo. Vožnja nazaj v smeri proti domu. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
izleta,  toplo malico za na žlico, vstopnino za Predjamski 
grad in Postojnsko jamo, ogled kraške kleti z degustacijo 
vina in pršuta, večerjo 
 
 

LEPOTE KRASA 

Naš prvi postanek bo v Lipici, kjer se bomo ustavili na 
kavici, lahko pa se boste malce sprehodili po okolici in 
mogoče uzrli kakšnega lipicanca. Sledi ogled kobilarne. 
Nato nas bo pot peljala do vinske kleti, kjer nas bodo 
prijazni domačini pričakali z degustacijo. Poskusili bomo 
različna vina ter sir in pršut. Po degustaciji se odpravimo 
proti Štanjelu, ki je eno najstarejših naselij na Krasu. 
Značilnosti naselja so ozke ulice s kamnitimi hišami, ki 
vsebujejo raznolike kamnoseške izdelke: kamnite 
žlebove, vhodni portali, vodnjaki. Imeli bomo zunanji 
ogled slikovitega srednjeveškega mesta,  kjer se za 
obzidjem skrivajo grad, Kraška hiša, cerkev, Stolp na 
vratih in sloviti Ferrarijev vrt. Nato pa bomo dan zaključili 
na turistični kmetiji - osmici. Tu nas bodo pričakali z 
dobro večerjo , povabili pa nas bodo tudi v njihovo klet, 
katero nam bodo razkazali in nam ponudili kozarec vina 
za pokušnjo. Pozno zvečer pa bo sledil povratek proti 
domu. 
 

 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodnika na poti, 
pgled kobilarne, obisk vinske kleti in degustacija (vino, 
sir, pršut), ogled Štanjela, večerjo v osmici s kozarčkom 
vina in ogledom njihove kleti. 
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Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

POTEP PO OBSOTELJU Z OBISKOM 
VINSKE KLETI ISTENIČ 

 
Odhod avtobusa izpred dogovorjenega mesta in vožnja v 
smeri Šmarja pri Jelšah in naprej do Olimja. Najprej se 
bomo ustavili čokoladnici Olimje, kjer izdelujejo razno 
vrstne pralineje in čokolade za celotno Slovenijo. 
Čokolada in pralineji, ki se mešajo, so izvrstnega okusa 
brez dodane rastlinske maščobe. Na kratko nam bodo 
predstavili zgodovino in nam ponudili čokoladico v 
pokušnjo. Nekaj prostega časa za nakup, nato pa se 
zopet odpravimo na pot. Naš naslednji postanek bo v 
kleti, kjer imajo obsežno zbirko majolik, glinenih vinskih 
vrčev. Zbirka nastaja že od leta 2000, v njej pa  je že 
preko tisoč sto majolik, iz 54 držav sveta in iz vseh 
kontinentov ter je najbrž največja te vrste v Sloveniji. 
Med njimi je precej majolik, ki imajo posebno obliko ali 
so za poseben namen, zato imajo svojo zanimivo zgodbo, 
katero nam bodo  ob ogledu zbirke predstavili. Nato se 
bomo odpravili proti Stari vasi in se ustavili v kleti Istenič. 
Isteničevi so s svojo pridelavo penin zaorali ledino na 
področju zasebnosti, kajti tedaj so bile vse večje vinske 
kleti v družbeni lasti in samo ena od njih je pridelovala  
klasično penino. Bili so prvo zasebno podjetje na 
Slovenskem in v tedanji federativni državi Jugoslaviji, ki 
so pričeli s pridelavo penine po klasični metodi, pozneje 
pa so to dejavnost razvili tudi v uspešno obliko vinskega 
turizma. Imeli bomo degustacijo treh penin (Barbara, 
Miha in Michelle), malce sira in kruha, razkazali pa nam 
bodo tudi njihovo klet z video predstavitvijo. Da bo naše 
potovanje še malce bolj zanimivo bo naš naslednji 
postanek v repnici. To so kleti, skopane v kremenčev 
pesek, brez dodajanja umetnih materialov. V repnice so 
ljudje že od nekdaj spravljali svoj pridelek, danes pa v 
njih spravljajo vino. Postregli nam bodo z vinom in 
majhnim prigrizkom in nam na šaljiv način predstavili 
njihovo edinstveno naravno fresko. Za zaključek dneva 
se bomo odpravili v prijetno gostišče kjer bomo dan 
zaključili s poznim kosilom. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodenje programa, 
obisk čokoladnice ter predstavitev, pokušnja čokoladic, 
ogled zbirke majolik, ogled kleti Istenič z degustacijo treh 
vrst penin, sirom in kruhom in video predstavitvijo, ogled 
repnice z degustacijo treh vrst vina in majhno 
degustacijo,  pozno kosilo v  gostišču. 
 
Možno doplačilo:  za glasbo do 3 ure tamburaši 250€, 
pijača. 
 

 
 

BIZELJSKO Z REPNICO 
 
Odhod avtobusa izpred dogovorjenega mesta in vožnja v 
smeri Šmarja pri Jelšah in naprej do Olimja. Ustavili se 
bomo v minoritskem samostanu, kjer se v grajskem 
stolpu samostana Olimje nahaja stara lekarna, ki velja za 
tretjo najstarejšo redovniško lekarno v Evropi. Tu bomo 
lahko v Božji lekarnici kupili razne čajne zmesi, masti, 
tinkture in ostale zdravilne izdelke. Zdravila pripravljajo  
po starih in preizkušenih receptih. Nato bomo obiskali še 
čokoladnico, katera se nahaja nasproti samostana in kjer 
izdelujejo raznovrstne pralineje in čokolade za celotno 
Slovenijo. Čokolada in pralineji, ki se mešajo, so 
izvrstnega okusa brez dodane rastlinske maščobe. Na 
kratko nam bodo predstavili zgodovino in nam ponudili 
čokoladico v pokušnjo. Nekaj prostega časa za nakup, 
nato pa se zopet odpravimo na pot. Naš naslednji 
postanek bo v kleti, kjer imajo obsežno zbirko majolik, 
glinenih vinskih vrčev. Zbirka nastaja že od leta 2000, v 
njej pa  je že preko tisoč sto majolik, iz 54 držav sveta in 
iz vseh kontinentov ter je najbrž največja te vrste v 
Sloveniji. Med njimi je precej majolik, ki imajo posebno 
obliko ali so za poseben namen, zato imajo svojo 
zanimivo zgodbo, katero nam bodo  ob ogledu zbirke 
predstavili. Da bo naše potovanje še malce bolj zanimivo 
bo naš naslednji postanek v repnici. To so kleti, skopane 
v kremenčev pesek, brez dodajanja umetnih materialov. 
V repnice so ljudje že od nekdaj spravljali svoj pridelek, 
danes pa v njih spravljajo vino. Postregli nam bodo z 
vinom in majhnim prigrizkom in nam na šaljiv način 
predstavili njihovo edinstveno naravno fresko. Za 
zaključek dneva se bomo odpravili v prijetno gostišče 
kjer bomo dan zaključili s poznim kosilom. 
 

 
Vir: bizeljsko.si 

 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodenje programa, 
obisk samostana v Olimju, obisk čokoladnice ter 
predstavitev zgodovine čokoladnice Olimje, pokušnja 
čokoladice, ogled zbirke majolik, ogled repnice z 
degustacijo treh vrst vina in majhno degustacijo, pozno 
kosilo v  gostišču. 
 
Možno doplačilo:  za glasbo do 3 ure tamburaši 250€,  
pijača. 
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LEPOTICA SVETOVNEGA SLOVESA 
POSTOJNSKA JAMA  IN PREDJAMSKI GRAD 

 

 
 
Zbor potnikov ob dogovorjeni uri in vožnja v smeri 
Ljubljane in naprej do Postojne. Najprej se bomo ustavili 
v Postojnski jami, ki je gotovo najbolj znana turistična 
jama na svetu. Je največja turistična znamenitost 
Slovenije in eden največjih kraških spomenikov sveta. 
Velik del prečudovitih dvoran in kapnikov si bomo 
ogledali kar med vznemirljivo vožnjo z električnim 
vlakcem, skozi dvorane in rove polne kapniškega 
bogastva pa se bomo sprehodili z vodičem. V uro in pol 
trajajočem obisku si bomo ogledali nekaj več kot 5 
kilometrov turistično opremljenih rovov, pot pa nas bo 
peljala skozi neverjetno raznoliko jamsko»krajino«.  Nato 
bomo zapustili jamo in se odpravili do Predjamskega 
gradu. Slikovit, mogočen, izzivalen, skrivnosten in 
neosvojljiv grad je vpet v navpično, 123 metrov visoko 
steno, in tam kraljuje že dobrih 700 let. Njegovo 
romantično podobo dopolnjuje idilična rečica Lokva, ki 
globoko pod gradom ponikne v podzemlje. Najslavnejši 
prebivalec gradu je bil gotovo vitez Erazem Predjamski, 
ki se je v 15. stoletju uprl cesarski samovolji. O njem 
danes živijo številne legende, ki ga na eni strani 
poveličujejo kot strastnega, lepega, plemenitega viteza, 
na drugi prikazujejo pa kot razbojnika, roparskega viteza, 
ki ga je slednjič smrt doletela na stranišču. Z vodnikom, ki 
nam bo približal dogodke iz zgodovine, se bomo 
sprehodili skozi grad. Po ogledih se bomo počasi vrnili 
nazaj proti domu. Po želji in ob doplačilu se bomo ob 
poti ustavili v gostišču na topli malici. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodnika na poti, 
voden ogled Postojnske jame in Predjamskega gradu 

 
POSTOJNA IN KRAS 

 
Zbirališče potnikov ob dogovorjeni uri in vožnja do 
Vrhnike. Postanek v prijetnem gostišču za toplo malico. 
Nadaljevanje poti do Postojne. Skupaj se bomo odpravili 
na ogled Predjamskega gradu. Preko 700 let že kraljuje v 
nad 100 metrov visoki skalnati steni; mogočen in 
izzivalen – grad, ki ga ni mogoče zavzeti. Trenutna 
podoba gradu je sicer iz renesančnega obdobja, toda čas 
njegovega nastanka potrjuje grb takratnih lastnikov 
Kobenzlov iz leta 1583 in za njim se skriva starejše jedro, 
prvotni jamski grad. Simbol nezavzetosti, zavetje 
drznega, svojeglavega in upornega viteza Erazma 
Predjamskega. Po ogledu Predjamskega gradu sledi še 
avantura v podzemlje, ki ga je ustvarila in izdolbla reka 

Pivka. Zbrali se bomo pred  jamo in se skupaj vkrcali na 
električni vlakec, ki nas bo popeljal v notranjost jame. Na 
našem ogledu bomo videli turistični del jame, ki ga 
krasijo številni kapniki, med katerimi izstopa kapnik, ki ga 
upravičeno imenujejo Briljant. Po ogledu se bomo 
zapeljali do Krasa. Obiskali bomo kraško vinsko klet, kjer 
nam bodo po ogledu postregli z vrhunskim vinom in 
domačim pršutom. Krajna vas leži v vinorodni regiji 
terana, pridelujejo pa tudi odličen cabernetsauvignon. 
Dan bomo zaključili na kmečkem turizmu z okusno 
večerjo. Vožnja nazaj v smeri proti domu. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
izleta,  toplo malico za na žlico, vstopnino za Predjamski 
grad in Postojnsko jamo, ogled kraške kleti z degustacijo 
vina in pršuta, večerjo 
 
 

LEPOTE KRASA 

Naš prvi postanek bo v Lipici, kjer se bomo ustavili na 
kavici, lahko pa se boste malce sprehodili po okolici in 
mogoče uzrli kakšnega lipicanca. Sledi ogled kobilarne. 
Nato nas bo pot peljala do vinske kleti, kjer nas bodo 
prijazni domačini pričakali z degustacijo. Poskusili bomo 
različna vina ter sir in pršut. Po degustaciji se odpravimo 
proti Štanjelu, ki je eno najstarejših naselij na Krasu. 
Značilnosti naselja so ozke ulice s kamnitimi hišami, ki 
vsebujejo raznolike kamnoseške izdelke: kamnite 
žlebove, vhodni portali, vodnjaki. Imeli bomo zunanji 
ogled slikovitega srednjeveškega mesta,  kjer se za 
obzidjem skrivajo grad, Kraška hiša, cerkev, Stolp na 
vratih in sloviti Ferrarijev vrt. Nato pa bomo dan zaključili 
na turistični kmetiji - osmici. Tu nas bodo pričakali z 
dobro večerjo , povabili pa nas bodo tudi v njihovo klet, 
katero nam bodo razkazali in nam ponudili kozarec vina 
za pokušnjo. Pozno zvečer pa bo sledil povratek proti 
domu. 
 

 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodnika na poti, 
pgled kobilarne, obisk vinske kleti in degustacija (vino, 
sir, pršut), ogled Štanjela, večerjo v osmici s kozarčkom 
vina in ogledom njihove kleti. 
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ZELIŠČARSKA KMETIJA PLAVICA 
 
Odhod avtobusa v jutranjih urah izpred dogovorjenega 
mesta . Pot nas bo vodila v smeri Novega Mesta  ter 
naprej proti Dolenjskim Toplicam. Najprej se bomo 
ustavili na kmetiji Plavica, kjer bomo obiskali Park 
zdravilnih rož. Tu nas bodo sprejeli in nam razložili 
delovanje plavice. Ogled parka zdravilnih rastlin Plavica s 
kratkim sprehodom. Vključena je tudi degustacija 
domačega čaja in zeliščnega kruhka. Nato bomo 
nadaljevali pot do domačije, kjer se ukvarjajo s pridelavo 
različnih vrst  ekološko pridelane moke. Prijazna 
gospodinja nam bo predstavila kako vzgajajo žito in kako 
pridejo do zdrave moke. Popoldan se bomo ustavili še na 
turistični kmetiji, kjer nas bo čakalo okusno domače 
kosilo. Po želji in ob doplačilu 1€ boste lahko imeli 
degustacijo ribjih izdelkov, saj ima kmetija ribogojnico.  
Imeli  boste priložnost kupiti tudi kakšen domač 
proizvod: mlince, domači sok, kis, vino in med. Okrepčani 
in polni lepih vtisov, se bomo počasi odpravili v smeri 
proti domu. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, spremstvo vodnika, 
obisk kmetije Plavica z degustacijo, obisk domačije, kjer 
pridelujejo moko z degustacijo, kosilo na turistični 
kmetiji. 

 
 

PO DOBROTE NA DOLENJSKO 
USPEŠNICA 2012 !! 

 

 
 
Zbirališče potnikov in odhod avtobusa v jutranjih urah in 
vožnja  v smeri Krškega z vmesnim postankom za kavo. 
Najprej se bomo ustavili v zelo stari in zanimivi 
kapucinski knjižnici.Knjižnica je oblikovana ob treh 
stenah, četrto steno so redovniki namenili vratom. S 
tremi stopnicami do neznanega ob vstopu. S tremi 
stopnicami duševnega dviga ob izstopu. Ključ je bil 340 
let dostopen le redovnikom, po letu 1988 pa je ob 
spremstvu dostopen tudi obiskovalcem. Nato bomo 
obiskali domačijo, kjer se ukvarjajo z pridelovanjem 
moke iz ekološko pridelane moke. Prijazna gospodinja 
nam bo predstavila kako vzgajajo žito in kako pridejo do 
zdrave moke. Tukaj boste imeli priložnost kupiti moko 
seveda pa nam bo gospodinja spekla tudi kakšen kruh in 
pecivo za pokušnjo. Naš naslednji postanek bo  domačiji, 
kjer se glede ukvarjajo s pridelovanjem mesnih izdelkov. 
Malo bomo degustirali in če boste želeli lahko tudi kaj 

kupite. V primeru lepega vremena bo naš naslednji 
postanek v Gadovi peči, ki je zibelka cvička. Pravijo, da se 
je ravno na tem vinogradnem območju »rodil« cviček, ki 
ga danes poznajo tudi izven meja Slovenije. Predstavili 
nam bodo vinorodni okoliš, prigriznili bomo slano pecivo 
in spili kozarec cvička. Za konec se bomo ustavili na 
turistični kmetiji, kjer nas bo čakalo okusno domače 
kosilo. Okrepčani in polni lepih vtisov, se bomo počasi 
odpravili v smeri proti domu. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, spremstvo vodnika, 
ogled kapucinske knjižnice, obisk kmetij z degustacijami, 
obisk Gadove peči z degustacijo,  kosilo. 
 
 
 

OB BRKINSKI SADNI CESTI NA POKUŠNJO 
BRKINSKE SLIVOVKE 

 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in vožnja v 
smeri Ljubljane ter naprej proti kraju Prem. Sprehodili se 
bomo skozi vas, mimo cerkve Sv. Helene, rojstne hiše 
Dragotina Kette, vse do gradu Prem, ki kraljuje nad 
dolino reke Reke in skrivnostnimi Brkini. Ogledali si 
bomo notranjost gradu in se »sprehodili« skozi njegovo 
zgodovino. Nato se bomo odpravili po brkinski sadni 
cesti do domačije, kjer  pridelujejo brkinsko slivovko. 
Gospodarji nam bodo predstavili njihovo dejavnost, nato 
pa bomo poskusili znamenito slivovko -oz kot je pravilno 
imenovana brkinski slivovec- ter ostalo žganje, ki ga 
pridelujejo. V pokušnjo bomo dobili tudi liker in kis ter 
suha jabolka. Po želji boste lahko brkinski slivovec tudi 
kupili. Pot nas bo nato vodila do farme, kjer na ekološki 
način redijo govedo pasme nemški črni Angus, ki je v 
Sloveniji zelo redka. Živali so na paši vse dni v letu in niso 
krmljene s krmili ali koruzno silažo. Lahko so črni ali pa 
rdeči, vedno pa so brez rogov. Okrepljeni z novimi 
informacijami se bomo odpravili do gradu Prestranek. 
Posestvo je obkroženo z gozdovi, travniki in je imelo 
pomembno vlogo kot del kobilarne Lipica. Središče 
pozornosti graščine je čreda konj, pasme islandski pony, 
katere si bomo tudi ogledali. Konji ki slovijo po svojih 
petih hodih, prijaznemu značaju, živahnemu 
temperamentu, vzdržljivosti, robustnosti ter barviti in 
gosti dlaki. Čreda premore kar 27 konjev in velja za 
največjo tovrstno čredo pri nas.  Nato se bomo za 
zaključek izleta ustavili še na dobrem poznem kosilu, kjer 
nam bodo postregli z jedi iz bio govejega mesa Angus. 
Polni lepih vtisov in novih informacij se bomo odpravili 
nazaj proti domu, kamor bomo prispeli v večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, spremstvo vodnika 
na poti, vstopnina in voden ogled gradu Prem, vstopnina  
za rojstno hišo Dragotina Ketteja, obisk domačije in 
degustacije brkinske slivovke (skupaj 3 vrste žganja, liker, 
suha jabolka), obisk kmetije, kjer se ukvarjajo z vzrejo 
nemškega goveda črni Angus, ogled gradu Prestranek, 
predstavitev in ogled črede konj pasme Islandski pony, 
pozno kosilo. 
 
Možni dodatni ogledi: dvorec Turn – pokušnja ovčjega 
sira, sok, kruh, aperitiv in ogled črne kuhinje 6 €, ogled 
zeliščnega vrta s predavanjem 3€, ogled zeliščnega vrta  z 
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degustacijo 4€, ogled goveje farme s preko 200 glav 
živine 2€, topla malica 6€,vstopnina v muzej vojaške 
zgodovine Pivka 6€, ogled podmornice v parku vojaške 
zgodovine dodatno 4,80€. 

ORHIDEJE, VINO in OLJE 
 
Zbor potnikov ob dogovorjeni uri in vožnja v smeri 
Maribora proti Dobrovniku z vmesnim postankom za 
kavo. Ob prihodu v Dobrovnik se bomo ustavili v  
„Tropskem vrtu“, kjer vzgajajo orhideje Phalenopsis. 
Predstavitev in sprehod skozi Tropski vrt. Nato se bomo 
odpravili do vinske kleti. Tu bomo imeli najprej 
predstavitev izdelovanja perecev, nato pa nam bodo 
predstavili še njihovo delovanje in  ponudili nam bodo 
njihovo vino v pokušnjo. Nato se bomo odpravili v 
oljarno, kjer bomo imeli pokušino bučnega olja, salame z 
bučnimi semeni, peciva kjer so dodana bučna semena, 
posebnost pa bo čokolada kjer so prav tako dodana 
bučna semena.  Naš zadnji ogled bo ogled cerkve Sv. 
Trojice v Slovenskih Goricah. Cerkev je v kraju z istim 
imenom. Po cerkvi je dobil kraj tudi ime. Prepoznaven 
pečat dajejo cerkvi vsekakor trije zvoniki, ki segajo zelo 
visoko v nebo. Cerkev skupaj s samostanom predstavlja 
mogočno arhitekturo. Samostan sedaj upravljajo 
frančiškani, na vhodnih vratih, ki vodijo v cerkev pa je 
letnica ustanovitve 1631. Po ogledih se bomo odpravili 
nazaj proti domu ali pa se ustavili v gostišču, kjer se 
bomo okrepčali s toplim bogračem ( doplačilo). 
 

 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodenje izleta, 
vstopnino v Tropski vrt, obisk in  prezentacija z 
degustacijo v vinski kleti, obisk oljarne z degustacijo 
izdelkov, katerim so dodana bučna semena, ogled cerkve 
Sv. Trojice 
 
 

LEPOTE POMURJA 
 
Odhod  avtobusa izpred dogovorjenega mesta. Vožnja v 
smeri Slovenske Bistrice in vmes postanek za jutranjo 
kavo. Pot nas bo vodilo v šunkarno, kjer bo degustacija 
suhomesnih izdelkov, paštet in ostalih dobrot. Zraven 
bomo postregli vino in domači jabolčni sok. Nato se 
bomo zapeljali v Bogojino, kjer si bomo ogledali zanimivo 
cerkev, ki je nastala po načrtih Jožeta Plečnika. Naš 
naslednji postanek bo v sosednji vasi, ki je znana po 
lončarstvu. Sprehodili se bomo skozi muzej na prostem, 
si ogledali staro cimpračo, peč za žganje izdelkov iz gline, 

prikaz lončarstva in trgovinico. Polni lepih vtisov se 
zapeljemo še v Veržej in si ogledamo edini plavajoči mlin 
na Muri. V Babičevem mlinu boste imeli možnost kupiti 
več vrst moke ali zdroba. Nato bomo obiskali ogromen 
rastlinjak v katerem je na ogled Tropski vrt. Spoznali 
boste eksotične rastline, ki jih srečujemo v vsakdanjem 
življenju, kot so poper, kava, bombaž, čaj, cimet ter 
seveda občudovali prekrasne cvetove orhidej 
Phalenopsis. Naslednji postanek bo v Lendavi, ki je znana 
po vinorodnih Lendavskih goricah. Obiskali bomo Grajsko 
klet, kjer nam bodo postregli s perecom in pripravili 
degustacijo treh vrst vina. Dan bomo zaključili v 
prijetnem gostišču sredi Jeruzalema, kjer nas bo že 
čakala večerja ob glasbi. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
izleta, degustacijo v šunkarni, ogled cerkve v Bogojini, 
obisk lončarske vasi, vstopnino za Tropski vrt, Babičev 
mlin, večerja z glasbo. 
 
 

OGLED SKRITIH KOTIČKOV DOLENJSKE Z 
OBISKOM TOVARNE KRKA  

 
Zbirališče potnikov in odhod avtobusa v jutranjih urah in 
vožnja  v smeri Krškega z vmesnim postankom za kavo. 
Najprej se bomo ustavili v Krškem v kapucinski 
Valvazorjevi knjižnici.Knjižnica je oblikovana ob treh 
stenah, četrto steno so redovniki namenili vratom. Ključ 
je bil 340 let dostopen le redovnikom, po letu 1988 pa je 
ob spremstvu dostopen tudi obiskovalcem. Nato nas bo 
pot vodila na domačijo, kjer meljejo moko iz ekološko 
pridelanih žit. Prijazni domačini nam bodo predstavili 
njihovo delovanje, za pokušino bo tudi nekaj dobrot iz 
različnih vrst moke. Tukaj boste imeli priložnost kupiti 
moko. Nato nas bo pot vodila do Novega Mesta, kjer 
bomo obiskali tovarno Krka. V sklopu obiska si bomo 
najprej ogledali kratek film o Krki in proizvodnem obratu 
Notol, katerega si ga bomo na koncu tudi ogledali. V 
obratu Notol poteka proizvodnja tablet in kapsul. Po 
ogledu se bomo zapeljali v Pleterje v muzej na prostem 
Skansen, kjer bo voden ogled. Za pokušino bo na mizi 
tudi cviček in mašno vino. V muzeju, ki je v okviru 
kartuzije Pleterje se ukvarjajo z gojenjem jablan, 
pridelave medu, vina. Veseli so prostovoljnih prispevkov 
in pa seveda kakšnega nakupa.  Nato pa se bomo 
odpeljali do Gadove peči, za katero pravijo da je zibelka 
cvička. V primeru lepega vremena bomo imeli čudovit 
razgled po okoliških hribih. Kot pa se za ta kraj spodobi 
nam bodo v pokušnjo ponudili kozarček cvička ter domač 
kruh. Dan bomo zaključili na turistični kmetiji, kjer nas bo 
čakalo okusno domače kosilo. Tudi pri njih boste imeli 
boste priložnost kupiti tudi njihovo vino-cviček. 
Okrepčani in polni lepih vtisov, se bomo počasi odpravili 
v smeri proti domu. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, spremstvo vodnika, 
ogled kapucinska knjižnice, obisk domačije kjer 
pridelujejo moko z degustacijo, obisk tovarne Krka, obisk 
muzeja na prostem Skansen s kozarcem vina, obisk 
Gadove peči s kozarčkom vina in domačim kruhom, 
kosilo. 
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ZELIŠČARSKA KMETIJA PLAVICA 
 
Odhod avtobusa v jutranjih urah izpred dogovorjenega 
mesta . Pot nas bo vodila v smeri Novega Mesta  ter 
naprej proti Dolenjskim Toplicam. Najprej se bomo 
ustavili na kmetiji Plavica, kjer bomo obiskali Park 
zdravilnih rož. Tu nas bodo sprejeli in nam razložili 
delovanje plavice. Ogled parka zdravilnih rastlin Plavica s 
kratkim sprehodom. Vključena je tudi degustacija 
domačega čaja in zeliščnega kruhka. Nato bomo 
nadaljevali pot do domačije, kjer se ukvarjajo s pridelavo 
različnih vrst  ekološko pridelane moke. Prijazna 
gospodinja nam bo predstavila kako vzgajajo žito in kako 
pridejo do zdrave moke. Popoldan se bomo ustavili še na 
turistični kmetiji, kjer nas bo čakalo okusno domače 
kosilo. Po želji in ob doplačilu 1€ boste lahko imeli 
degustacijo ribjih izdelkov, saj ima kmetija ribogojnico.  
Imeli  boste priložnost kupiti tudi kakšen domač 
proizvod: mlince, domači sok, kis, vino in med. Okrepčani 
in polni lepih vtisov, se bomo počasi odpravili v smeri 
proti domu. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, spremstvo vodnika, 
obisk kmetije Plavica z degustacijo, obisk domačije, kjer 
pridelujejo moko z degustacijo, kosilo na turistični 
kmetiji. 

 
 

PO DOBROTE NA DOLENJSKO 
USPEŠNICA 2012 !! 

 

 
 
Zbirališče potnikov in odhod avtobusa v jutranjih urah in 
vožnja  v smeri Krškega z vmesnim postankom za kavo. 
Najprej se bomo ustavili v zelo stari in zanimivi 
kapucinski knjižnici.Knjižnica je oblikovana ob treh 
stenah, četrto steno so redovniki namenili vratom. S 
tremi stopnicami do neznanega ob vstopu. S tremi 
stopnicami duševnega dviga ob izstopu. Ključ je bil 340 
let dostopen le redovnikom, po letu 1988 pa je ob 
spremstvu dostopen tudi obiskovalcem. Nato bomo 
obiskali domačijo, kjer se ukvarjajo z pridelovanjem 
moke iz ekološko pridelane moke. Prijazna gospodinja 
nam bo predstavila kako vzgajajo žito in kako pridejo do 
zdrave moke. Tukaj boste imeli priložnost kupiti moko 
seveda pa nam bo gospodinja spekla tudi kakšen kruh in 
pecivo za pokušnjo. Naš naslednji postanek bo  domačiji, 
kjer se glede ukvarjajo s pridelovanjem mesnih izdelkov. 
Malo bomo degustirali in če boste želeli lahko tudi kaj 

kupite. V primeru lepega vremena bo naš naslednji 
postanek v Gadovi peči, ki je zibelka cvička. Pravijo, da se 
je ravno na tem vinogradnem območju »rodil« cviček, ki 
ga danes poznajo tudi izven meja Slovenije. Predstavili 
nam bodo vinorodni okoliš, prigriznili bomo slano pecivo 
in spili kozarec cvička. Za konec se bomo ustavili na 
turistični kmetiji, kjer nas bo čakalo okusno domače 
kosilo. Okrepčani in polni lepih vtisov, se bomo počasi 
odpravili v smeri proti domu. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, spremstvo vodnika, 
ogled kapucinske knjižnice, obisk kmetij z degustacijami, 
obisk Gadove peči z degustacijo,  kosilo. 
 
 
 

OB BRKINSKI SADNI CESTI NA POKUŠNJO 
BRKINSKE SLIVOVKE 

 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in vožnja v 
smeri Ljubljane ter naprej proti kraju Prem. Sprehodili se 
bomo skozi vas, mimo cerkve Sv. Helene, rojstne hiše 
Dragotina Kette, vse do gradu Prem, ki kraljuje nad 
dolino reke Reke in skrivnostnimi Brkini. Ogledali si 
bomo notranjost gradu in se »sprehodili« skozi njegovo 
zgodovino. Nato se bomo odpravili po brkinski sadni 
cesti do domačije, kjer  pridelujejo brkinsko slivovko. 
Gospodarji nam bodo predstavili njihovo dejavnost, nato 
pa bomo poskusili znamenito slivovko -oz kot je pravilno 
imenovana brkinski slivovec- ter ostalo žganje, ki ga 
pridelujejo. V pokušnjo bomo dobili tudi liker in kis ter 
suha jabolka. Po želji boste lahko brkinski slivovec tudi 
kupili. Pot nas bo nato vodila do farme, kjer na ekološki 
način redijo govedo pasme nemški črni Angus, ki je v 
Sloveniji zelo redka. Živali so na paši vse dni v letu in niso 
krmljene s krmili ali koruzno silažo. Lahko so črni ali pa 
rdeči, vedno pa so brez rogov. Okrepljeni z novimi 
informacijami se bomo odpravili do gradu Prestranek. 
Posestvo je obkroženo z gozdovi, travniki in je imelo 
pomembno vlogo kot del kobilarne Lipica. Središče 
pozornosti graščine je čreda konj, pasme islandski pony, 
katere si bomo tudi ogledali. Konji ki slovijo po svojih 
petih hodih, prijaznemu značaju, živahnemu 
temperamentu, vzdržljivosti, robustnosti ter barviti in 
gosti dlaki. Čreda premore kar 27 konjev in velja za 
največjo tovrstno čredo pri nas.  Nato se bomo za 
zaključek izleta ustavili še na dobrem poznem kosilu, kjer 
nam bodo postregli z jedi iz bio govejega mesa Angus. 
Polni lepih vtisov in novih informacij se bomo odpravili 
nazaj proti domu, kamor bomo prispeli v večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, spremstvo vodnika 
na poti, vstopnina in voden ogled gradu Prem, vstopnina  
za rojstno hišo Dragotina Ketteja, obisk domačije in 
degustacije brkinske slivovke (skupaj 3 vrste žganja, liker, 
suha jabolka), obisk kmetije, kjer se ukvarjajo z vzrejo 
nemškega goveda črni Angus, ogled gradu Prestranek, 
predstavitev in ogled črede konj pasme Islandski pony, 
pozno kosilo. 
 
Možni dodatni ogledi: dvorec Turn – pokušnja ovčjega 
sira, sok, kruh, aperitiv in ogled črne kuhinje 6 €, ogled 
zeliščnega vrta s predavanjem 3€, ogled zeliščnega vrta  z 
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degustacijo 4€, ogled goveje farme s preko 200 glav 
živine 2€, topla malica 6€,vstopnina v muzej vojaške 
zgodovine Pivka 6€, ogled podmornice v parku vojaške 
zgodovine dodatno 4,80€. 

ORHIDEJE, VINO in OLJE 
 
Zbor potnikov ob dogovorjeni uri in vožnja v smeri 
Maribora proti Dobrovniku z vmesnim postankom za 
kavo. Ob prihodu v Dobrovnik se bomo ustavili v  
„Tropskem vrtu“, kjer vzgajajo orhideje Phalenopsis. 
Predstavitev in sprehod skozi Tropski vrt. Nato se bomo 
odpravili do vinske kleti. Tu bomo imeli najprej 
predstavitev izdelovanja perecev, nato pa nam bodo 
predstavili še njihovo delovanje in  ponudili nam bodo 
njihovo vino v pokušnjo. Nato se bomo odpravili v 
oljarno, kjer bomo imeli pokušino bučnega olja, salame z 
bučnimi semeni, peciva kjer so dodana bučna semena, 
posebnost pa bo čokolada kjer so prav tako dodana 
bučna semena.  Naš zadnji ogled bo ogled cerkve Sv. 
Trojice v Slovenskih Goricah. Cerkev je v kraju z istim 
imenom. Po cerkvi je dobil kraj tudi ime. Prepoznaven 
pečat dajejo cerkvi vsekakor trije zvoniki, ki segajo zelo 
visoko v nebo. Cerkev skupaj s samostanom predstavlja 
mogočno arhitekturo. Samostan sedaj upravljajo 
frančiškani, na vhodnih vratih, ki vodijo v cerkev pa je 
letnica ustanovitve 1631. Po ogledih se bomo odpravili 
nazaj proti domu ali pa se ustavili v gostišču, kjer se 
bomo okrepčali s toplim bogračem ( doplačilo). 
 

 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodenje izleta, 
vstopnino v Tropski vrt, obisk in  prezentacija z 
degustacijo v vinski kleti, obisk oljarne z degustacijo 
izdelkov, katerim so dodana bučna semena, ogled cerkve 
Sv. Trojice 
 
 

LEPOTE POMURJA 
 
Odhod  avtobusa izpred dogovorjenega mesta. Vožnja v 
smeri Slovenske Bistrice in vmes postanek za jutranjo 
kavo. Pot nas bo vodilo v šunkarno, kjer bo degustacija 
suhomesnih izdelkov, paštet in ostalih dobrot. Zraven 
bomo postregli vino in domači jabolčni sok. Nato se 
bomo zapeljali v Bogojino, kjer si bomo ogledali zanimivo 
cerkev, ki je nastala po načrtih Jožeta Plečnika. Naš 
naslednji postanek bo v sosednji vasi, ki je znana po 
lončarstvu. Sprehodili se bomo skozi muzej na prostem, 
si ogledali staro cimpračo, peč za žganje izdelkov iz gline, 

prikaz lončarstva in trgovinico. Polni lepih vtisov se 
zapeljemo še v Veržej in si ogledamo edini plavajoči mlin 
na Muri. V Babičevem mlinu boste imeli možnost kupiti 
več vrst moke ali zdroba. Nato bomo obiskali ogromen 
rastlinjak v katerem je na ogled Tropski vrt. Spoznali 
boste eksotične rastline, ki jih srečujemo v vsakdanjem 
življenju, kot so poper, kava, bombaž, čaj, cimet ter 
seveda občudovali prekrasne cvetove orhidej 
Phalenopsis. Naslednji postanek bo v Lendavi, ki je znana 
po vinorodnih Lendavskih goricah. Obiskali bomo Grajsko 
klet, kjer nam bodo postregli s perecom in pripravili 
degustacijo treh vrst vina. Dan bomo zaključili v 
prijetnem gostišču sredi Jeruzalema, kjer nas bo že 
čakala večerja ob glasbi. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
izleta, degustacijo v šunkarni, ogled cerkve v Bogojini, 
obisk lončarske vasi, vstopnino za Tropski vrt, Babičev 
mlin, večerja z glasbo. 
 
 

OGLED SKRITIH KOTIČKOV DOLENJSKE Z 
OBISKOM TOVARNE KRKA  

 
Zbirališče potnikov in odhod avtobusa v jutranjih urah in 
vožnja  v smeri Krškega z vmesnim postankom za kavo. 
Najprej se bomo ustavili v Krškem v kapucinski 
Valvazorjevi knjižnici.Knjižnica je oblikovana ob treh 
stenah, četrto steno so redovniki namenili vratom. Ključ 
je bil 340 let dostopen le redovnikom, po letu 1988 pa je 
ob spremstvu dostopen tudi obiskovalcem. Nato nas bo 
pot vodila na domačijo, kjer meljejo moko iz ekološko 
pridelanih žit. Prijazni domačini nam bodo predstavili 
njihovo delovanje, za pokušino bo tudi nekaj dobrot iz 
različnih vrst moke. Tukaj boste imeli priložnost kupiti 
moko. Nato nas bo pot vodila do Novega Mesta, kjer 
bomo obiskali tovarno Krka. V sklopu obiska si bomo 
najprej ogledali kratek film o Krki in proizvodnem obratu 
Notol, katerega si ga bomo na koncu tudi ogledali. V 
obratu Notol poteka proizvodnja tablet in kapsul. Po 
ogledu se bomo zapeljali v Pleterje v muzej na prostem 
Skansen, kjer bo voden ogled. Za pokušino bo na mizi 
tudi cviček in mašno vino. V muzeju, ki je v okviru 
kartuzije Pleterje se ukvarjajo z gojenjem jablan, 
pridelave medu, vina. Veseli so prostovoljnih prispevkov 
in pa seveda kakšnega nakupa.  Nato pa se bomo 
odpeljali do Gadove peči, za katero pravijo da je zibelka 
cvička. V primeru lepega vremena bomo imeli čudovit 
razgled po okoliških hribih. Kot pa se za ta kraj spodobi 
nam bodo v pokušnjo ponudili kozarček cvička ter domač 
kruh. Dan bomo zaključili na turistični kmetiji, kjer nas bo 
čakalo okusno domače kosilo. Tudi pri njih boste imeli 
boste priložnost kupiti tudi njihovo vino-cviček. 
Okrepčani in polni lepih vtisov, se bomo počasi odpravili 
v smeri proti domu. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, spremstvo vodnika, 
ogled kapucinska knjižnice, obisk domačije kjer 
pridelujejo moko z degustacijo, obisk tovarne Krka, obisk 
muzeja na prostem Skansen s kozarcem vina, obisk 
Gadove peči s kozarčkom vina in domačim kruhom, 
kosilo. 
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OBISK BOLNICE FRANJE IN OGLED 
NAJLEPŠEGA JAVNEGA AKVARIJA V 

SLOVENIJI 
 

 
 
Zbor potnikov ob dogovorjeni uri in vožnja v smeri 
Ljubljane in naprej do Bolnice Franje. Tu se bomo ustavili 
in si ogledali obnovljene barake bolnice Franje, ki je ime 
dobila po  dr. Franji Bojc Bidovec, zdravnici te bolnišnice. 
Slovenska vojna partizanska bolnica Franja, je 
bila bolnišnica, ki je med 2. svetovno vojno od začetka 
zime 1943 do maja 1945 delovala blizu vasi Dolenji 
Novaki pri Cerknem v težko dostopni soteski Pasice. 
Zgrajena je bila za zdravljenje ranjencev in težjih 
bolnikov na območju 9. 
korpusa slovenske partizanske vojske. Spomenik je bil ob 
povodnji, ki ga je uničila septembra 2007, v celoti 
obnovljen. Na osnovi dokumentacije in po natančnih 
načrtih so bile obnovljene barake in pomožni objekti, 
izdelane kopije predmetov in pridobljeni nadomestni 
predmeti.Nato se bomo odpravili proti Idriji in se ustavili 
v tamkajšnjem akvariju. Akvarij M Idrija velja za najlepši 
in najraznovrstnejši javni akvarij v Sloveniji. Na okoli 
200m2 vas bo navdušil z več kot 40 akvariji, terariji in 
velikim paludarijem, ki so smiselno organizirani po 
izvornih biotopih akvarijskih organizmov in njihovih 
ekoloških značilnostih. Raznolikost je res neverjetna, saj 
si bomo lahko v Akvariju M Idrija ogledali več kot 170 
vrst sladkovodnih in morskih rib ter veliko drugih vrst 
vodnih organizmov. Polni novih znanj in izkušenj se 
bomo po ogledih odpravili nazaj proti domu in se ob poti 
ustavili na večerji. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodenje izleta, 
voden ogled bolnice Franje, obisk akvarija v Idriji, 
večerja. 
 

NOTRANJSKA Z OBISKOM ZEMLJANK 
 
Odhod izpred dogovorjenega mesta v jutranjih urahin 
vožnja v smeri Ljubljane ter naprej vse do nekdanjega 
kartuzijskega samostana Bistra. Sedanje stavbe grajskega 
kompleksa nosijo sledi različnih stilnih obdobij, od 
srednjeveškega do poznega baročnega. Ohranjen je del 
gotskega križnega hodnika z rebrastimi loki, eden od 
traktov ob dvorišču ima arkadni hodnik, podobo gradu 
pa dopolnjujeta baročna kapela in rokokojski portal. V 
Bistri so danes na ogled zbirke Tehniškega muzeja 
Slovenije, in sicer gozdarska, lesarska, lovska, ribiška, 
tekstilna, kmetijska, prometna in strojna. Po ogledu se 

bomo napotili v smeri proti Logatcu. V gostišču se bomo 
okrepčali z okusno toplo malico, nato pa se bomo podali 
na krožni ogled Hotedršice. V starem vaškem jedru, ki ga 
je pomagal oblikovati tudi Plečnik, si bomo ogledali 
najprej črno kuhinjo, Tomažev mlin, ki je zgrajen nad 
kraškim požiralnikom, cerkev sv. Janeza Krstnika, 
pokopališče, spomenik padlim v I. svetovni vojni, zbirko 
starih predmetov, kamnit vodnjak iz leta 1813 in 
zemljanke - v zemljo vzidane jame, kamor prebivalci 
shranjujejo poljske pridelke. Polni lepih vtisov se bomo 
napotili proti Vipavski dolini. Obiskali bomo priznano 
turistično kmetijo, kjer nam bodo postregli z okusno 
večerjo. Mogoče vas bo gospodar povabil tudi v klet. 
Vožnja proti domu s prihodom v večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
potovanja, vstopnino za tehniški muzej Bistra, toplo 
malico, ogled Hotedršice z vsemi vstopninami, večerjo. 
 

MOZIRSKI GAJ IN NAZARJE 
 
Zbor potnikov v jutranjih urah na dogovorjenem mestu 
in vožnja v smeri Mozirja in naprej do kraja Nazarje. Ob 
poti bomo naredili postanek za kavo. Naš prvi ogled bo v 
gradu Nazarje. V listinah ga najdemo z nemškim imenom 
Altenburg, slovensko ime Vrbovec pa je star slovenski 
izraz, ki pomeni "v vrbovju", ki je poraščalo bregove reke 
Drete. Tu  se bomo sprehodili skozi muzej lesarstva in 
gozdarstva.  Muzej je nastal zaradi želje po ustanovitvi 
ustanove, ki bi zaščitila in hranila premično kulturno 
dediščino s področja gozdarstva in lesarstva. Videli bomo 
kakšna bivališča so imeli v gozdu, model riže (naprave za 
spravilo lesa), žičnice, žage za dva delavca… skratka 
zanimiv sprehod skozi zgodovino dela, v gozdu. Po 
ogledu se bomo odpravili do frančiškanskega samostana. 
Samostan so pričeli graditi leta 1635 bratje frančiškani, ki 
so prišli iz Bosne v času turške okupacije, v 18. Stoletju 
pa  so zgradili kamnite romarske stopnice in ob njih  štiri 
romarske kapelice.  Sprehodili se bomo skozi najstarejši 
del cerkve, nato pa se bomo ustavili v zelo zanimivi 
samostanski knjižnici. Knjižnica se ponaša z zelo starimi 
knjigami z verskimi vsebinami, bogato pa je založena tudi 
s knjigami z zgodovinsko, zemljepisno, pravno in 
medicinsko vsebino, prav tako pa tudi z leksikoni in 
slovarji. Najpomembnejšo mesto predstavljajo biblije. V 
knjižnici hranijo kar dva izvoda Dalmatinove biblije iz leta 
1584 ter Trubarjev prevod evangelijev. Nato pa se bomo 
odpravili do Mozirskega Gaja. Razprostira se na 7 ha 
velikem prostoru. V gaju so negovane zelenice, cvetlične 
grede… Od sredine aprila pa začne cveteti tudi preko tri 
tisoč tulipanov, kateri dajo Mozirskemu gaju prav 
poseben izgled. Imeli bomo voden ogled, kjer nam bodo 
predstavili njihovo delovanje in cvetlice, lahko pa boste 
tudi sami postavili kakšno vprašanje na katerega vam 
bodo z veseljem odgovorili. Po ogledu boste imeli še 
nekaj časa za samostojen sprehod, nato pa se bomo 
odpravili proti domu z vmesnim postankom za pozno 
kosilo.  Polni lepih vtisov ter okrepčani se bomo počasi 
vrnili nazaj proti domu. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodnika na poti, 
ogled muzeja v gradu Nazarje, ogled samostanske 
knjižnice, vstopnino v Mozirski Gaj, kosilo. 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

 

LOGARSKA DOLINA in MOZIRSKI GAJ 
 

 
 
Zbor potnikov v jutranjih urah na dogovorjenem mestu 
in vožnja v smeri Mozirja in naprej do Logarske doline. 
Ob poti bomo naredili postanek za kavo. Naš prvi ogled 
bo Logarski dolini. Igra narave je dolino ustvarila globoko 
v osrčju Kamniško Savinjskih Alp in jo obdala s preko 
2000 m visokimi vrhovi. Današnjo slikovito podobo je 
ustvaril ledenik v zadnji ledeni dobi.  Sprehodili se bomo 
do slapu Rinka, ki je eden najvišjih prosto padajočih 
slapov v Sloveniji. Imeli boste prost čas za postanek, 
sprehod in slikanje. Po ogledu se bomo odpravili proti 
Radmirju in se ustavili v cerkvi Sv. Frančiška Ksaverja ter 
si ogledali zakladnico mašnih plaščev. V Romarski cerkvi 
ima izreden pomen radmirska zakladnica, v kateri so se 
zbirala darila iz avstrijskega, poljskega, francoskega in 
neapeljskega dvora. V javnosti dostopni zakladnici je na 
ogled  veliko vredne cerkvene opreme in mašnih plaščev. 
Tu nam bodo razložili zgodovino, kako so plašči sploh 
prišli v zakladnico nam razkazali čudovite plašče. Nato pa 
se bomo odpravili do Mozirskega Gaja. Razprostira se na 
7 ha velikem prostoru. V gaju so negovane zelenice, 
cvetlične grede… Od sredine aprila pa začne cveteti tudi 
preko tri tisoč tulipanov, kateri dajo Mozirskemu gaju 
prav poseben izgled. Imeli bomo voden ogled, kjer nam 
bodo predstavili njihovo delovanje in cvetlice, lahko pa 
boste tudi sami postavili kakšno vprašanje na katerega 
vam bodo z veseljem odgovorili. Po ogledu boste imeli še 
nekaj časa za samostojen sprehod, nato pa se bomo 
odpravili proti domu z vmesnim postankom za pozno 
kosilo.  Polni lepih vtisov ter okrepčani se bomo počasi 
vrnili nazaj proti domu. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodnika na poti, 
vstopnina v krajinski park Logarska Dolina, ogled 
samostanske knjižnice, vstopnino v Mozirski Gaj, kosilo. 
 
 

MARIBOR MALCE DRUGAČE 
Splavarjenje po Dravi 

 
Odhod  avtobusa izpred dogovorjenega mesta in vožnja v 
smeri Maribora z vmesnim postankom za kavico. 
Maribor je kot štajerska prestolnica drugo največje 
mesto v državi, hkrati pa simpatično majhno in vpeto v 
čudovito naravo Pohorja, vinorodnih gričev ter reke 

Drave, ki se vije skozenj. Najprej se bomo ustavili ob 
Dravi, kjer nas bo pričakal splav mariborskih flosarjev. 
Odpluli bomo proti  Lentu, kjer je bilo tudi nekoč  veliko  
pristanišče takih splavov. Za veselo razpoloženje ob 
domači glasbi  bo poskrbel Splavarski  trio, ki bo 
doživetje popestril s splavarskim krstom enega izmed 
gostov.  Predstavili nam bodo  dravsko splavarjenje v 
preteklosti, imeli pa bomo tudi  pokušino flosarske kave, 
ki je kuhana na flosarski kuhinji na splavu. V času 
splavarjenja nam bodo postregli tudi s šilcem žganja z 
grižljajem suhega sadja ob prihodu, belim vinom, vodo in 
brezalkoholno  pijačo, hladno malico. Nato bomo splav 
zapustili na Lentu in se odpravili v center mesta. Da 
boste mesto spoznali na malce drugačen način, se bomo 
vkrcali na vlakec, kateri nas bo popeljal mimo večine 
mariborskih kulturnih spomenikov, zraven pa vam bo 
vodnik razložil zanimivosti posameznih zgradb. Nato se 
bomo izkrcali pri Frančiškanski cerkvi in imeli boste nekaj 
prostega časa za samostojno raziskovanje, kavico, 
nakupe… Naš naslednji postanek bo v oljarni, kjer nam 
bodo razložili postopek pridobivanja bučnega olja, imeli 
pa bomo tudi pokušnjo bučnega olja in bučnic. Na koncu 
boste lahko olje po želji tudi kupili. Sproščeni in polni 
lepih vtisov se bomo počasi vrnili nazaj proti domu in se 
ob poti ustavili v znanem gostišču, kjer nas bodo pričakali 
s poznejšim kosilom.    
 

 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz,  vodenje izleta, 
splavarjenje po Dravi (program, kava, šilce žganja, hladna 
malica, splavarski krst), vožnja z vlakcem po mestu, 
pokušnja bučnega olja in bučnih semen, kosilo 
 
Možno doplačilo: degustacija v vinski kleti VINAG 10,50€ 

ORGANIZACIJA FOTOTEČAJEV 
 TOSKANA 
 PROVANSA 
 BERLIN 
 ISLANDIJA 
 ARABSKI EMIRATI 

info@solis-turizem.si 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

OBISK BOLNICE FRANJE IN OGLED 
NAJLEPŠEGA JAVNEGA AKVARIJA V 

SLOVENIJI 
 

 
 
Zbor potnikov ob dogovorjeni uri in vožnja v smeri 
Ljubljane in naprej do Bolnice Franje. Tu se bomo ustavili 
in si ogledali obnovljene barake bolnice Franje, ki je ime 
dobila po  dr. Franji Bojc Bidovec, zdravnici te bolnišnice. 
Slovenska vojna partizanska bolnica Franja, je 
bila bolnišnica, ki je med 2. svetovno vojno od začetka 
zime 1943 do maja 1945 delovala blizu vasi Dolenji 
Novaki pri Cerknem v težko dostopni soteski Pasice. 
Zgrajena je bila za zdravljenje ranjencev in težjih 
bolnikov na območju 9. 
korpusa slovenske partizanske vojske. Spomenik je bil ob 
povodnji, ki ga je uničila septembra 2007, v celoti 
obnovljen. Na osnovi dokumentacije in po natančnih 
načrtih so bile obnovljene barake in pomožni objekti, 
izdelane kopije predmetov in pridobljeni nadomestni 
predmeti.Nato se bomo odpravili proti Idriji in se ustavili 
v tamkajšnjem akvariju. Akvarij M Idrija velja za najlepši 
in najraznovrstnejši javni akvarij v Sloveniji. Na okoli 
200m2 vas bo navdušil z več kot 40 akvariji, terariji in 
velikim paludarijem, ki so smiselno organizirani po 
izvornih biotopih akvarijskih organizmov in njihovih 
ekoloških značilnostih. Raznolikost je res neverjetna, saj 
si bomo lahko v Akvariju M Idrija ogledali več kot 170 
vrst sladkovodnih in morskih rib ter veliko drugih vrst 
vodnih organizmov. Polni novih znanj in izkušenj se 
bomo po ogledih odpravili nazaj proti domu in se ob poti 
ustavili na večerji. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodenje izleta, 
voden ogled bolnice Franje, obisk akvarija v Idriji, 
večerja. 
 

NOTRANJSKA Z OBISKOM ZEMLJANK 
 
Odhod izpred dogovorjenega mesta v jutranjih urahin 
vožnja v smeri Ljubljane ter naprej vse do nekdanjega 
kartuzijskega samostana Bistra. Sedanje stavbe grajskega 
kompleksa nosijo sledi različnih stilnih obdobij, od 
srednjeveškega do poznega baročnega. Ohranjen je del 
gotskega križnega hodnika z rebrastimi loki, eden od 
traktov ob dvorišču ima arkadni hodnik, podobo gradu 
pa dopolnjujeta baročna kapela in rokokojski portal. V 
Bistri so danes na ogled zbirke Tehniškega muzeja 
Slovenije, in sicer gozdarska, lesarska, lovska, ribiška, 
tekstilna, kmetijska, prometna in strojna. Po ogledu se 

bomo napotili v smeri proti Logatcu. V gostišču se bomo 
okrepčali z okusno toplo malico, nato pa se bomo podali 
na krožni ogled Hotedršice. V starem vaškem jedru, ki ga 
je pomagal oblikovati tudi Plečnik, si bomo ogledali 
najprej črno kuhinjo, Tomažev mlin, ki je zgrajen nad 
kraškim požiralnikom, cerkev sv. Janeza Krstnika, 
pokopališče, spomenik padlim v I. svetovni vojni, zbirko 
starih predmetov, kamnit vodnjak iz leta 1813 in 
zemljanke - v zemljo vzidane jame, kamor prebivalci 
shranjujejo poljske pridelke. Polni lepih vtisov se bomo 
napotili proti Vipavski dolini. Obiskali bomo priznano 
turistično kmetijo, kjer nam bodo postregli z okusno 
večerjo. Mogoče vas bo gospodar povabil tudi v klet. 
Vožnja proti domu s prihodom v večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
potovanja, vstopnino za tehniški muzej Bistra, toplo 
malico, ogled Hotedršice z vsemi vstopninami, večerjo. 
 

MOZIRSKI GAJ IN NAZARJE 
 
Zbor potnikov v jutranjih urah na dogovorjenem mestu 
in vožnja v smeri Mozirja in naprej do kraja Nazarje. Ob 
poti bomo naredili postanek za kavo. Naš prvi ogled bo v 
gradu Nazarje. V listinah ga najdemo z nemškim imenom 
Altenburg, slovensko ime Vrbovec pa je star slovenski 
izraz, ki pomeni "v vrbovju", ki je poraščalo bregove reke 
Drete. Tu  se bomo sprehodili skozi muzej lesarstva in 
gozdarstva.  Muzej je nastal zaradi želje po ustanovitvi 
ustanove, ki bi zaščitila in hranila premično kulturno 
dediščino s področja gozdarstva in lesarstva. Videli bomo 
kakšna bivališča so imeli v gozdu, model riže (naprave za 
spravilo lesa), žičnice, žage za dva delavca… skratka 
zanimiv sprehod skozi zgodovino dela, v gozdu. Po 
ogledu se bomo odpravili do frančiškanskega samostana. 
Samostan so pričeli graditi leta 1635 bratje frančiškani, ki 
so prišli iz Bosne v času turške okupacije, v 18. Stoletju 
pa  so zgradili kamnite romarske stopnice in ob njih  štiri 
romarske kapelice.  Sprehodili se bomo skozi najstarejši 
del cerkve, nato pa se bomo ustavili v zelo zanimivi 
samostanski knjižnici. Knjižnica se ponaša z zelo starimi 
knjigami z verskimi vsebinami, bogato pa je založena tudi 
s knjigami z zgodovinsko, zemljepisno, pravno in 
medicinsko vsebino, prav tako pa tudi z leksikoni in 
slovarji. Najpomembnejšo mesto predstavljajo biblije. V 
knjižnici hranijo kar dva izvoda Dalmatinove biblije iz leta 
1584 ter Trubarjev prevod evangelijev. Nato pa se bomo 
odpravili do Mozirskega Gaja. Razprostira se na 7 ha 
velikem prostoru. V gaju so negovane zelenice, cvetlične 
grede… Od sredine aprila pa začne cveteti tudi preko tri 
tisoč tulipanov, kateri dajo Mozirskemu gaju prav 
poseben izgled. Imeli bomo voden ogled, kjer nam bodo 
predstavili njihovo delovanje in cvetlice, lahko pa boste 
tudi sami postavili kakšno vprašanje na katerega vam 
bodo z veseljem odgovorili. Po ogledu boste imeli še 
nekaj časa za samostojen sprehod, nato pa se bomo 
odpravili proti domu z vmesnim postankom za pozno 
kosilo.  Polni lepih vtisov ter okrepčani se bomo počasi 
vrnili nazaj proti domu. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodnika na poti, 
ogled muzeja v gradu Nazarje, ogled samostanske 
knjižnice, vstopnino v Mozirski Gaj, kosilo. 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

 

LOGARSKA DOLINA in MOZIRSKI GAJ 
 

 
 
Zbor potnikov v jutranjih urah na dogovorjenem mestu 
in vožnja v smeri Mozirja in naprej do Logarske doline. 
Ob poti bomo naredili postanek za kavo. Naš prvi ogled 
bo Logarski dolini. Igra narave je dolino ustvarila globoko 
v osrčju Kamniško Savinjskih Alp in jo obdala s preko 
2000 m visokimi vrhovi. Današnjo slikovito podobo je 
ustvaril ledenik v zadnji ledeni dobi.  Sprehodili se bomo 
do slapu Rinka, ki je eden najvišjih prosto padajočih 
slapov v Sloveniji. Imeli boste prost čas za postanek, 
sprehod in slikanje. Po ogledu se bomo odpravili proti 
Radmirju in se ustavili v cerkvi Sv. Frančiška Ksaverja ter 
si ogledali zakladnico mašnih plaščev. V Romarski cerkvi 
ima izreden pomen radmirska zakladnica, v kateri so se 
zbirala darila iz avstrijskega, poljskega, francoskega in 
neapeljskega dvora. V javnosti dostopni zakladnici je na 
ogled  veliko vredne cerkvene opreme in mašnih plaščev. 
Tu nam bodo razložili zgodovino, kako so plašči sploh 
prišli v zakladnico nam razkazali čudovite plašče. Nato pa 
se bomo odpravili do Mozirskega Gaja. Razprostira se na 
7 ha velikem prostoru. V gaju so negovane zelenice, 
cvetlične grede… Od sredine aprila pa začne cveteti tudi 
preko tri tisoč tulipanov, kateri dajo Mozirskemu gaju 
prav poseben izgled. Imeli bomo voden ogled, kjer nam 
bodo predstavili njihovo delovanje in cvetlice, lahko pa 
boste tudi sami postavili kakšno vprašanje na katerega 
vam bodo z veseljem odgovorili. Po ogledu boste imeli še 
nekaj časa za samostojen sprehod, nato pa se bomo 
odpravili proti domu z vmesnim postankom za pozno 
kosilo.  Polni lepih vtisov ter okrepčani se bomo počasi 
vrnili nazaj proti domu. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodnika na poti, 
vstopnina v krajinski park Logarska Dolina, ogled 
samostanske knjižnice, vstopnino v Mozirski Gaj, kosilo. 
 
 

MARIBOR MALCE DRUGAČE 
Splavarjenje po Dravi 

 
Odhod  avtobusa izpred dogovorjenega mesta in vožnja v 
smeri Maribora z vmesnim postankom za kavico. 
Maribor je kot štajerska prestolnica drugo največje 
mesto v državi, hkrati pa simpatično majhno in vpeto v 
čudovito naravo Pohorja, vinorodnih gričev ter reke 

Drave, ki se vije skozenj. Najprej se bomo ustavili ob 
Dravi, kjer nas bo pričakal splav mariborskih flosarjev. 
Odpluli bomo proti  Lentu, kjer je bilo tudi nekoč  veliko  
pristanišče takih splavov. Za veselo razpoloženje ob 
domači glasbi  bo poskrbel Splavarski  trio, ki bo 
doživetje popestril s splavarskim krstom enega izmed 
gostov.  Predstavili nam bodo  dravsko splavarjenje v 
preteklosti, imeli pa bomo tudi  pokušino flosarske kave, 
ki je kuhana na flosarski kuhinji na splavu. V času 
splavarjenja nam bodo postregli tudi s šilcem žganja z 
grižljajem suhega sadja ob prihodu, belim vinom, vodo in 
brezalkoholno  pijačo, hladno malico. Nato bomo splav 
zapustili na Lentu in se odpravili v center mesta. Da 
boste mesto spoznali na malce drugačen način, se bomo 
vkrcali na vlakec, kateri nas bo popeljal mimo večine 
mariborskih kulturnih spomenikov, zraven pa vam bo 
vodnik razložil zanimivosti posameznih zgradb. Nato se 
bomo izkrcali pri Frančiškanski cerkvi in imeli boste nekaj 
prostega časa za samostojno raziskovanje, kavico, 
nakupe… Naš naslednji postanek bo v oljarni, kjer nam 
bodo razložili postopek pridobivanja bučnega olja, imeli 
pa bomo tudi pokušnjo bučnega olja in bučnic. Na koncu 
boste lahko olje po želji tudi kupili. Sproščeni in polni 
lepih vtisov se bomo počasi vrnili nazaj proti domu in se 
ob poti ustavili v znanem gostišču, kjer nas bodo pričakali 
s poznejšim kosilom.    
 

 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz,  vodenje izleta, 
splavarjenje po Dravi (program, kava, šilce žganja, hladna 
malica, splavarski krst), vožnja z vlakcem po mestu, 
pokušnja bučnega olja in bučnih semen, kosilo 
 
Možno doplačilo: degustacija v vinski kleti VINAG 10,50€ 

ORGANIZACIJA FOTOTEČAJEV 
 TOSKANA 
 PROVANSA 
 BERLIN 
 ISLANDIJA 
 ARABSKI EMIRATI 

info@solis-turizem.si 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

 

VESOLJE V VITANJU IN SKRIVNOSTI CELJA 
 

 

Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in vožnja v 
Vitanje.  Obiskali bomo KSEVT,  veliko stalno razstavo o  
Hermanu Potočniku Noordungu, slovenskemu 
raketnemu inženirju in častniku. Razstava za svoje 
izhodišče jemlje sto risb, ki jih je Potočnik prostoročno 
narisal za svojo knjigo leta 1928. Po zanimivem ogledu, 
sledi kratka vožnja v Celje.  Sprehod do Vodnega stolpa, 
do nabrežja reke Savinje, ogled cerkve sv. Danijela. 
Izvedeli boste še kup zanimivih zgodb o znanih Celjanih, 
kdo je bila ljubica Alfreda Nobela, kdo je bil Tit Valerij 
Klemens... Nekaj časa prosto v središču mesta za kakšno 
kavo. Pot nas bo vodila po ovinkasti cesti na grajski grič, 
kjer si bomo  ogledali ostanke celjskega "Starega gradu". 
Najprej sledi okusno kosilo, nato pa bomo pokukali za 
obzidje. Izvedeli boste zanimivo zgodbo o grofih Celjskih, 
ki so si v zadnjih letih vladanja pridobili naziv knezi 
Rimsko-nemškega cesarstva. Ste vedeli, da je Barbara 
Celjska bila l. 1437 kronana kot češka kraljica? Po želji se 
lahko povzpnete na Friderikov stolp, od koder je čudovit 
razgled na mesto in okolico! Kratek oddih v Grajski 
kavarni in vožnja v smeri proti domu. 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
skupine, ogled vstopnina za KSEVT,  vstopnino za Celjski 
grad, kosilo.  
 

OBISK BOTANIČNEGA VRTA V  LJUBLJANI 
In z ladjico po Ljubljanici 

      
Odhod avtobusa v jutranjih urah izpred dogovorjenega 
mesta in vožnja proti Ljubljani. Naš prvi postanek bo v 
botaničnem vrtu v Ljubljani. Botanični vrt Univerze v 
Ljubljani je bil ustanovljen že daljnega leta 1810. V njem 
raste mnogo vrst rastlin in tudi endemitov, ki so drugod 
že izumrle. Deluje pod okriljem Oddelka za 
biologijo Biotehniške fakultete v Ljubljani. Tu nas bodo 
sprejeli in popeljali na ogled njihovega vrta zdravilnih in 
tropskih rastlin. Nato nas bo pot vodila do vzpenjače 
katera nas bo popeljala do Ljubljanskega gradu. Lahko se 

boste povzpeli na razgledni stolp, si ogledali virtualni 
grad in muzej slovenske zgodovine na koncu pa si kupili 
kakšen spominek v tamkajšnji trgovinici. Po ogledu gradu 
se bomo podali v center mesta Ljubljana, kjer se bomo 
vkrcali na ladjico in se popeljali po Ljubljanici  ter na 
enourni plovbi doživeli lepote Ljubljane še iz drugačnega 
zornega kota. Po zaključku plovbe se bomo na poti 
domov ustavili v gostišču in se okrepčali s poznim 
kosilom. 
 

 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodenje programa, 
ogled Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani, povratna 
vožnja z vzpenjačo na Ljubljanski grad in ogled 
razglednega stolpa, virtualnega gradu in muzeja 
slovenske  zgodovine, vožnja z ladjico po Ljubljanici, 
pozno kosilo. 

 
… DO PREKMURJA IN NAZAJ 

 
Odhod avtobusa v jutranjih urah izpred dogovorjenega 
mesta in vožnja v smeri Maribora do kraja Turnišče, kjer 
bo naš prvi postanek v podjetju Paradajz, d.o.o.. Tu se 
nahaja ogromen rastlinjak kjer pridelujejo paradižnik. 
Rastlinjak meri kar 40 tisoč kvadratov, ogrevan pa je s 
1400 metrov globoko geotermalno vrtino. Po ogledu se 
bomo odpravili v šunkarno. Tu nas bodo najprej 
pozdravili, nato pa predstavili Prekmursko šunko kot 
izdelek z zaščito geografskega porekla, ter ostale izdelke, 
ki se ponujajo v okviru degustacije. V sklopu šunkarne je 
tudi trgovina kjer boste lahko  kupili njihove specialitete. 
Nato se bomo odpravili v oljarno, kjer bomo imeli 
pokušino bučnega olja, salame z bučnimi semeni, peciva 
kjer so dodana bučna semena, posebnost je čokolada, 
kjer so prav tako dodana bučna semena. Za zaključek 
dneva se bomo odpravili na kmečki turizem, kjer bo 
pozno kosilo. Vožnja proti domu. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
izleta, obisk podjetja »Paradajz«, obisk šunkarne z 
degustacijo, obisk oljarne z degustacijo olja, peciva, 
salame, čokolade v oljarni, kosilo na kmečkem turizmu 

PESTRA PONUDBA KRIŽARJENJ! 
rezervacije@solis-turizem.si 

info@solis-turizem.si 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

(ogled kleti, pokušnja treh vrst vin, kruh, sir) 
 

KOPANJE V TERMAH PARADISO 
 

 
 
Odhod avtobusa v jutranjih urah in vožnja v smeri 
Laškega proti Krškemu z vmesnim postankom za kavo. 
Naš prvi postanek bo v kapucinski knjižnici. Več kot dve 
stoletji je bil prostor knjižnica, učilnica in lekarna. Potem 
eno stoletje samo knjižnica. Danes je kulturna dediščina, 
ki jo ceni Krško, Slovenija in Evropa. Shramba Besede. 
Knjižnica je oblikovana ob treh stenah (le ena ima dvoje 
oken), četrto steno so redovniki namenili vratom. S tremi 
stopnicami do neznanega ob vstopu. S tremi stopnicami 
duševnega dviga ob izstopu. Ključ je bil 340 let dostopen 
le redovnikom, po letu 1988 pa je ob spremstvu 
dostopen tudi obiskovalcem. Predstavili nam bodo 
zgodovino knjižnice lahko pa boste prelistali tudi njihovo 
najstarejšo knjigo iz leta 1502.Nato  nas bo pot vodila do 
Term Paradiso. Po prihodu v terme boste imeli 3 ure 
prostega časa za kopanje in uživanje v odlični termalni 
vodi v notranjem bazenu z masažnimi šobami in v 
povezanih zunanjih bazenih. Po končanem kopanju se 
bomo odpravili do kmečkega turizma, kjer nas bo 
gospodinja pričakala z dobrim kosilom. Po kosilu sledi 
povratek nazaj domov. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodenje izleta, 
obisk Valvazorjeve knjižnice, kopanje v termah Paradiso 
(3ure), kosilo 

 
DOLENJSKA,  

KOT JE MORDA ŠE NE POZNATE 
 
Zbirališče potnikov v dopoldanskih urah na 
dogovorjenem mestu. Pot nas bo vodila v smeri Laškega 
in naprej do Rimskih Toplic, kjer bo v  Rimskih Termah 
naš prvi postanek. Pričakali nas bodo in nas popeljali po 
termah, nam razložili o nastanku in prenovi ter 
ponovnem odprtju term. Na koncu nam bodo postregli s 
kavo ali čajem in rogljičkom. Nato se bomo odpravili na 
degustacijo medenih izdelkov. Skozi degustacijo se boste 
srečali z novimi okusi in dobili nove ideje kako uporabiti 
med in medene izdelke v vsakdanjem življenju. Hkrati pa 
vas bodo z zgodbami, ki so jih ustvarile čebele in čebelar 
popeljali v zanimiv svet čebel. Podkovani z novim 
znanjem se bomo odpravili do mini živalskega vrta, ki je 
hkrati tudi zavetišče. Lastnik si je že kot otrok, čeprav 
mestni fant, želel imeti veliko živali in sedaj se mu želja 
uresničuje. Na ogled ima že okoli 200 živali, od 

najrazličnejših ptičev in papig, do štorkelj, galebov, 
krokarjev, sive čaplje, koz, ponijev, zanimivi so seveda 
ježevci, skunki, dihurji, nosatimi medvedki, prašič, 
rakuni, arami, kakaduji in med drugim celo čisto pravi 
kenguru. Imeli bomo  voden ogled  in pa manjšo 
pogostitev (pijača/kava). Nato se bomo odpravili do 
prijetnega gostišča, kjer nas bo čakalo pozno kosilo. 
 
CENA VKLJUČUJE:  avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
potovanja, ogled in pogostitev v Rimskih Termah, 
degustacija medenih izdelkov, voden ogled z manjšo 
pogostitvijo ( kozarec soka/vina/kava) v mini živalskem 
vrtu,  pozno kosilo. 
 

ČEZ VRŠIČ IN PO DOLINI SOČE 
 

 
 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu v jutranjih 
urah uri in vožnja v smeri Ljubljane ter naprej proti 
Kranjski gori. Pot nas bo vodila proti prelazu Vršič. Pri 
spustu z Vršiča proti Trenti, bomo naredili postanek za 
sprehod do izvira kristalne reke Soče. Izvir Soče je eden 
najlepših kraških izvirov v naših gorah. Vode, ki se zbirajo 
na območju Jalovca, Šit, Travnika in Mojstrovke, vrejo na 
dan iz jame s podzemnim jezercem ter skozi ozko 
sotesko, ki se kmalu razširi. Zaradi velikega strmca je tok 
Soče zelo razgiban. Vzpon do izvira traja ca 15-20 min, 
potrebujete športno obutev in oblačila. Po ogledu bomo 
nadaljevali pot do Kobarida. Obiskali bomo muzej 1. 
Svetovne vojne, ki predstavlja bogato zgodovino 
Kobarida in predvsem dogajanje na soški fronti od maja 
leta 1915 do novembra 1917. Po svoji usmeritvi spada 
med zgodovinske muzeje z vojno tematiko in s 
protivojnim sporočilom. V ospredju pripovedi so "mali 
ljudje", potisnjeni v grozote vojne, pri čemer pa jih barve 
uniform ne delijo na dobre in slabe fante. Po ogledu 
bomo vožnjo nadaljevali ob reki Soči, vse do Mosta na 
Soči, kjer nas čaka vožnja z ladjico Lucija po kristalnem 
Soškem jezeru. Polni lepih vtisov se bomo napotili po 
dolini reke Soče v smeri Nove Gorice in dan zaključili v 
prijetnem gostišču na večerji.  
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
izleta,  vstopnino za muzej 1. Svetovne vojne, vožnja z 
ladjico Lucija, večerjo. 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

 

VESOLJE V VITANJU IN SKRIVNOSTI CELJA 
 

 

Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in vožnja v 
Vitanje.  Obiskali bomo KSEVT,  veliko stalno razstavo o  
Hermanu Potočniku Noordungu, slovenskemu 
raketnemu inženirju in častniku. Razstava za svoje 
izhodišče jemlje sto risb, ki jih je Potočnik prostoročno 
narisal za svojo knjigo leta 1928. Po zanimivem ogledu, 
sledi kratka vožnja v Celje.  Sprehod do Vodnega stolpa, 
do nabrežja reke Savinje, ogled cerkve sv. Danijela. 
Izvedeli boste še kup zanimivih zgodb o znanih Celjanih, 
kdo je bila ljubica Alfreda Nobela, kdo je bil Tit Valerij 
Klemens... Nekaj časa prosto v središču mesta za kakšno 
kavo. Pot nas bo vodila po ovinkasti cesti na grajski grič, 
kjer si bomo  ogledali ostanke celjskega "Starega gradu". 
Najprej sledi okusno kosilo, nato pa bomo pokukali za 
obzidje. Izvedeli boste zanimivo zgodbo o grofih Celjskih, 
ki so si v zadnjih letih vladanja pridobili naziv knezi 
Rimsko-nemškega cesarstva. Ste vedeli, da je Barbara 
Celjska bila l. 1437 kronana kot češka kraljica? Po želji se 
lahko povzpnete na Friderikov stolp, od koder je čudovit 
razgled na mesto in okolico! Kratek oddih v Grajski 
kavarni in vožnja v smeri proti domu. 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
skupine, ogled vstopnina za KSEVT,  vstopnino za Celjski 
grad, kosilo.  
 

OBISK BOTANIČNEGA VRTA V  LJUBLJANI 
In z ladjico po Ljubljanici 

      
Odhod avtobusa v jutranjih urah izpred dogovorjenega 
mesta in vožnja proti Ljubljani. Naš prvi postanek bo v 
botaničnem vrtu v Ljubljani. Botanični vrt Univerze v 
Ljubljani je bil ustanovljen že daljnega leta 1810. V njem 
raste mnogo vrst rastlin in tudi endemitov, ki so drugod 
že izumrle. Deluje pod okriljem Oddelka za 
biologijo Biotehniške fakultete v Ljubljani. Tu nas bodo 
sprejeli in popeljali na ogled njihovega vrta zdravilnih in 
tropskih rastlin. Nato nas bo pot vodila do vzpenjače 
katera nas bo popeljala do Ljubljanskega gradu. Lahko se 

boste povzpeli na razgledni stolp, si ogledali virtualni 
grad in muzej slovenske zgodovine na koncu pa si kupili 
kakšen spominek v tamkajšnji trgovinici. Po ogledu gradu 
se bomo podali v center mesta Ljubljana, kjer se bomo 
vkrcali na ladjico in se popeljali po Ljubljanici  ter na 
enourni plovbi doživeli lepote Ljubljane še iz drugačnega 
zornega kota. Po zaključku plovbe se bomo na poti 
domov ustavili v gostišču in se okrepčali s poznim 
kosilom. 
 

 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodenje programa, 
ogled Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani, povratna 
vožnja z vzpenjačo na Ljubljanski grad in ogled 
razglednega stolpa, virtualnega gradu in muzeja 
slovenske  zgodovine, vožnja z ladjico po Ljubljanici, 
pozno kosilo. 

 
… DO PREKMURJA IN NAZAJ 

 
Odhod avtobusa v jutranjih urah izpred dogovorjenega 
mesta in vožnja v smeri Maribora do kraja Turnišče, kjer 
bo naš prvi postanek v podjetju Paradajz, d.o.o.. Tu se 
nahaja ogromen rastlinjak kjer pridelujejo paradižnik. 
Rastlinjak meri kar 40 tisoč kvadratov, ogrevan pa je s 
1400 metrov globoko geotermalno vrtino. Po ogledu se 
bomo odpravili v šunkarno. Tu nas bodo najprej 
pozdravili, nato pa predstavili Prekmursko šunko kot 
izdelek z zaščito geografskega porekla, ter ostale izdelke, 
ki se ponujajo v okviru degustacije. V sklopu šunkarne je 
tudi trgovina kjer boste lahko  kupili njihove specialitete. 
Nato se bomo odpravili v oljarno, kjer bomo imeli 
pokušino bučnega olja, salame z bučnimi semeni, peciva 
kjer so dodana bučna semena, posebnost je čokolada, 
kjer so prav tako dodana bučna semena. Za zaključek 
dneva se bomo odpravili na kmečki turizem, kjer bo 
pozno kosilo. Vožnja proti domu. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
izleta, obisk podjetja »Paradajz«, obisk šunkarne z 
degustacijo, obisk oljarne z degustacijo olja, peciva, 
salame, čokolade v oljarni, kosilo na kmečkem turizmu 

PESTRA PONUDBA KRIŽARJENJ! 
rezervacije@solis-turizem.si 

info@solis-turizem.si 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

(ogled kleti, pokušnja treh vrst vin, kruh, sir) 
 

KOPANJE V TERMAH PARADISO 
 

 
 
Odhod avtobusa v jutranjih urah in vožnja v smeri 
Laškega proti Krškemu z vmesnim postankom za kavo. 
Naš prvi postanek bo v kapucinski knjižnici. Več kot dve 
stoletji je bil prostor knjižnica, učilnica in lekarna. Potem 
eno stoletje samo knjižnica. Danes je kulturna dediščina, 
ki jo ceni Krško, Slovenija in Evropa. Shramba Besede. 
Knjižnica je oblikovana ob treh stenah (le ena ima dvoje 
oken), četrto steno so redovniki namenili vratom. S tremi 
stopnicami do neznanega ob vstopu. S tremi stopnicami 
duševnega dviga ob izstopu. Ključ je bil 340 let dostopen 
le redovnikom, po letu 1988 pa je ob spremstvu 
dostopen tudi obiskovalcem. Predstavili nam bodo 
zgodovino knjižnice lahko pa boste prelistali tudi njihovo 
najstarejšo knjigo iz leta 1502.Nato  nas bo pot vodila do 
Term Paradiso. Po prihodu v terme boste imeli 3 ure 
prostega časa za kopanje in uživanje v odlični termalni 
vodi v notranjem bazenu z masažnimi šobami in v 
povezanih zunanjih bazenih. Po končanem kopanju se 
bomo odpravili do kmečkega turizma, kjer nas bo 
gospodinja pričakala z dobrim kosilom. Po kosilu sledi 
povratek nazaj domov. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodenje izleta, 
obisk Valvazorjeve knjižnice, kopanje v termah Paradiso 
(3ure), kosilo 

 
DOLENJSKA,  

KOT JE MORDA ŠE NE POZNATE 
 
Zbirališče potnikov v dopoldanskih urah na 
dogovorjenem mestu. Pot nas bo vodila v smeri Laškega 
in naprej do Rimskih Toplic, kjer bo v  Rimskih Termah 
naš prvi postanek. Pričakali nas bodo in nas popeljali po 
termah, nam razložili o nastanku in prenovi ter 
ponovnem odprtju term. Na koncu nam bodo postregli s 
kavo ali čajem in rogljičkom. Nato se bomo odpravili na 
degustacijo medenih izdelkov. Skozi degustacijo se boste 
srečali z novimi okusi in dobili nove ideje kako uporabiti 
med in medene izdelke v vsakdanjem življenju. Hkrati pa 
vas bodo z zgodbami, ki so jih ustvarile čebele in čebelar 
popeljali v zanimiv svet čebel. Podkovani z novim 
znanjem se bomo odpravili do mini živalskega vrta, ki je 
hkrati tudi zavetišče. Lastnik si je že kot otrok, čeprav 
mestni fant, želel imeti veliko živali in sedaj se mu želja 
uresničuje. Na ogled ima že okoli 200 živali, od 

najrazličnejših ptičev in papig, do štorkelj, galebov, 
krokarjev, sive čaplje, koz, ponijev, zanimivi so seveda 
ježevci, skunki, dihurji, nosatimi medvedki, prašič, 
rakuni, arami, kakaduji in med drugim celo čisto pravi 
kenguru. Imeli bomo  voden ogled  in pa manjšo 
pogostitev (pijača/kava). Nato se bomo odpravili do 
prijetnega gostišča, kjer nas bo čakalo pozno kosilo. 
 
CENA VKLJUČUJE:  avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
potovanja, ogled in pogostitev v Rimskih Termah, 
degustacija medenih izdelkov, voden ogled z manjšo 
pogostitvijo ( kozarec soka/vina/kava) v mini živalskem 
vrtu,  pozno kosilo. 
 

ČEZ VRŠIČ IN PO DOLINI SOČE 
 

 
 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu v jutranjih 
urah uri in vožnja v smeri Ljubljane ter naprej proti 
Kranjski gori. Pot nas bo vodila proti prelazu Vršič. Pri 
spustu z Vršiča proti Trenti, bomo naredili postanek za 
sprehod do izvira kristalne reke Soče. Izvir Soče je eden 
najlepših kraških izvirov v naših gorah. Vode, ki se zbirajo 
na območju Jalovca, Šit, Travnika in Mojstrovke, vrejo na 
dan iz jame s podzemnim jezercem ter skozi ozko 
sotesko, ki se kmalu razširi. Zaradi velikega strmca je tok 
Soče zelo razgiban. Vzpon do izvira traja ca 15-20 min, 
potrebujete športno obutev in oblačila. Po ogledu bomo 
nadaljevali pot do Kobarida. Obiskali bomo muzej 1. 
Svetovne vojne, ki predstavlja bogato zgodovino 
Kobarida in predvsem dogajanje na soški fronti od maja 
leta 1915 do novembra 1917. Po svoji usmeritvi spada 
med zgodovinske muzeje z vojno tematiko in s 
protivojnim sporočilom. V ospredju pripovedi so "mali 
ljudje", potisnjeni v grozote vojne, pri čemer pa jih barve 
uniform ne delijo na dobre in slabe fante. Po ogledu 
bomo vožnjo nadaljevali ob reki Soči, vse do Mosta na 
Soči, kjer nas čaka vožnja z ladjico Lucija po kristalnem 
Soškem jezeru. Polni lepih vtisov se bomo napotili po 
dolini reke Soče v smeri Nove Gorice in dan zaključili v 
prijetnem gostišču na večerji.  
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
izleta,  vstopnino za muzej 1. Svetovne vojne, vožnja z 
ladjico Lucija, večerjo. 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

GORENJSKA 

Odhod avtobusa izpred dogovorjenega mesta v jutranjih 
urahin vožnja v smeri Kamnika s postankom za jutranjo 
kavo. Po prihodu na Gorenjsko obisk Krope, od 
nekdanjega železarskega naselja, ki leži v ozki dolini pod 
Jelovico. Kovaški muzej prikazuje tehnično-zgodovinski 
razvoj obdelave železa od rude do žeblja, gospodarske, 
socialne, demografske in kulturne razmere v Kropi in 
sosednjih železarskih naseljih od 15. stoletja do propada 
fužin v 19. in ročnega žebljarstva v 20. stoletju. Ogled 
vključuje tudi prikazovanje kovanja žebljev v Vigenjcu. Po 
ogledu sledi topla malica v bližnjem gostišču, nato pa 
obisk čebelarskega muzeja v Radovljici. Zbirka 
predstavlja tri ključne teme, ki zaznamujejo slovensko 
čebelarstvo: avtohtono raso čebel, svetovno priznane 
čebelarje in poslikane panjske končnice. Po zanimivem 
ogledu bomo nadaljevali z vožnjo mimo Kranjske gore v 
Planico, v dolino pod Poncami. Z razlogom veliko 
skakalnico imenujemo letalnica. Kratek sprehod in po 
želji obisk informacijskega središča.  Na poti prosti domu 
še postanek za ogled izvira Zelenci, kjer se začne dolga 
pot reke Save. Preden zapustimo Gorenjsko sledi še 
okusna večerja v priznanem gostišču, nato pa vožnja v 
smeri proti domu. Prihod v večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
izleta, toplo malico za na žlico (telečja obara), vstopnino 
za muzej v Kropi s prikazom kovanja žebljev,  vstopnino v 
Čebelarski muzej,  vse zunanje oglede z obiskom Planice 
in Zelencev, večerjo na poti nazaj. 
 

DOLENJSKA IN BELA KRAJINA 
 
Zbirališče potnikov v jutranjih urah na dogovorjenem 
mestu in vožnja proti slikoviti Dolenjski ter do Novega 
mesta. Peljali se bomo čez Gorjance in naredili postanek 
v vasi Jugorje za jutranjo kavo in po želji tudi 
karampampoli! Obiskali bomo edinstvene Tri fare na 
Rosalnicah, ki skrbno čuvajo skrivnost svojega nastanka. 
Zakaj so ljudje zgradili tri cerkve drugo poleg druge? 
Nato se bomo za eno šolsko uro vrnili v klopi in na šaljiv 
in duhovit način spoznali Belo Krajino. Pri tem nam bo 
pomagal »strogi« učitelj, ki prisega na palico in klečanje v 
kotu!  

 

Nato bomo obiskali domačijo, kjer se ukvarjajo z 
ekološko pridelavo žita – moke. Imeli boste možnost 
kupiti veliko vrst moke (ajdovo, pirino, koruzno, rženo) 

ter ješprenj, zdrob... Nato nas bo pot vodila v območje 
Gadove peči, od koder izvira vino cviček. Obogatena je s 
hrami, zidanicami in seveda prečudovito vinsko trto 
Degustacija cvička, raven bomo prigriznili še slano 
pecivo. Dan bomo zaključili na turistični kmetiji v 
Podbočju. Vožnja v smeri proti domu. 

CENA VKLJUČUJE: prevoz s turističnim avtobusom, 
strokovno vodenje izleta, ogled Rosalnic, obisk »učilnice« 
z učno uro, obisk domačije z ekološko pridelano moko, 
degustacija cvička in slano pecivo, večerja. 
 

PRAZNIK ČEŠENJ V GORIŠKIH BRDIH 

 
 
Odhod avtobusa izpred dogovorjenega mesta v jutranjih 
urahin vožnja v smeri proti vinorodni Vipavski dolini do 
Goriških Brd. Zapeljali se bomo pod vrh Sabotina, ki je 
najbolj poznan po tem, da je na njegovih pobočjih 
potekala soška fronta.  Celoten hrib je prepleten z 
obsežnim sistemom kavern, ogledali pa si bomo 
muzejsko zbirko o šestih soških bitkah. Po ogledu se 
bomo okrepčali z malico (jota in kruh). Okrepčani bomo 
obiskali domačijo, kjer nam bodo postregli z domačim 
žganjem in pralineji, ki jih izdelujejo iz domačih briških 
češenj. Po želji boste lahko kakšen domač proizvod tudi 
kupili v njihovi trgovini. Sledi vožnja do razglednega 
stolpa v Gonjačah. Iz stolpa se nam odpre čudovit pogled 
na celotna Brda in celo do Jadranskega morja. Naš 
naslednji postanek bo v srednjeveški vasici Šmartno, ki 
leži na griču, obdana je z obzidjem in utrjena s sedmimi 
obrambnimi stolpi. Sprehodili se bomo po ozkih ulicah 
(gankah) ter si od zunaj pogledali Briško hišo.  Pot nas bo 
vodila v Dobrovo, kjer se nahaja tudi grad Dobrovo, ki je 
bil zgrajen okoli leta 1600. Obiskali bomo grajsko klet, 
kjer bo tudi degustacija 3 vzorcev vina.  V času praznika 
češenj se na Dobrovem zbere veliko domačih 
ponudnikov, pa tudi obiskovalcev. Popoldan bomo  
zapustili Goriška Brda ter se odpravili proti domu. V 
prijetnem gostišču se bomo ustavili še za okusno večerjo. 
Prihod domov v poznih večernih urah. 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
izleta, ogled muzeja na Sabotinu, topla malica, 
degustacija žganja in pralinejev, vzpon na stolp na 
Gonjačah, ogled vasice Šmartno, degustacijo 3 vzorcev 
vina v grajski kleti, večerjo na poti nazaj z glasbo 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

ZANIMIVOSTI BELE KRAJINE 
 

 
 
Zbirališče potnikov v jutranjih urahna dogovorjenem 
mestu in vožnja mimo Laškega, Zidanega mostu do 
Krškega. Postanek za jutranjo kavo, nato  bomo obiskali 
domačijo, kjer se ukvarjajo s pridelavo bio žit iz katerih 
meljejo moko. Pripravili nam bodo degustacijo in nam 
zaupali recept za peko kruha. Pot nas bo vodila proti 
Novem mestu ter naprej čez Gorjance do vasi Jugorje. 
Postregli nam bodo toplo malico za na žlico. Če boste 
želeli, boste lahko za zdravje poskusili posebno žganje 
karampampoli! Pot nas bo vodila v Adlešiče, kjer bomo 
obiskali domačijo, kjer se ukvarjajo s tkanjem lanenega 
platna, tkanjem pasov za belokranjske ženske narodne 
noše, vezenjem belokranjskih vezenin (prtički, torbe 
različnih velikosti, brisače...) in izdelavo belokranjskih 
pisanic. Najprej nam bodo postregli z domačim 
sadjevcem, nato pa sledi ogled. Pot nas bo vodila v 
Krajinski park Lahinja obsega naravno ohranjeno 
območje povirja zgornjega toka reke Lahinje, kjer se 
prepleta vrsta različnih kraških pojavov. Ogledali si bomo 
še delujoči mlin, žago venecijanko, cerkev Vseh svetnikov 
ter zbirko arheoloških najdb. Obiskali bomo tudi 
čebelarsko domačijo, kjer poleg različnih vrst medu, 
nudijo še domačo medico, propolis, razne mešanice, 
sveče iz naravnega voska. Postregli nam bodo z medenim 
likerjem, imeli bomo degustacija medu, medenega 
peciva in medenega vina. Na poti nazaj se bomo ustavili 
na turistični kmetiji, kjer nas bo čakala okusna večerja. 
Povratek proti domu. 
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz s turističnim avtobusom, 
strokovno vodenje izleta, ogled domačije z degustacijo 
izdelkov iz domače moke, toplo malico za na žlico, obisk 
domačije Cvitkovič (sadjevec in ogled), Krajinskega parka 
Lahinja, čebelarstva (medeni liker, degustacija medu, 
medenega peciva in medenega vina), večerjo na 
kmečkem turizmu. 
 

BELA KRAJINA in DOLENJSKA 2 dni 
 
1.DAN: JUGORJE – ADLEŠIČI –LAHINJA - ŠM. TOPLICE :  
Zbor potnikov v jutranjih urah na dogovorjenem mestu 
in vožnja v smeri Celja in naprej do Šmarjeških Toplic s 
postankom za kavo. Ustavili se bomo  za  degustacijo 
medenih izdelkov. Skozi degustacijo se boste srečali z 
novimi okusi in dobili nove ideje kako uporabiti med 
Hkrati pa vas bodo z zgodbami, ki so jih ustvarile čebele 

in čebelar popeljali v zanimiv svet čebel. Nato nas bo pot 
vodila naprej do Bele Krajine. Ustavili se bomo v 
gostišču, ki je znano po domačem zeliščnem likerju 
imenovanem karampampoli. Postregli nam bodo  s toplo 
malico na koncu, pa bomo seveda poskusili tudi 
znameniti karampampoli.  Pot nas bo vodila v Adlešiče, 
kjer bomo obiskali domačijo, kjer se ukvarjajo s tkanjem 
lanenega platna, tkanjem pasov za belokranjske ženske 
narodne noše, vezenjem belokranjskih in izdelavo 
belokranjskih pisanic. Najprej nam bodo postregli z 
domačim sadjevcem, nato pa sledi ogled. Pot nas bo 
vodila v Krajinski park Lahinja obsega naravno ohranjeno 
območje povirja zgornjega toka reke Lahinje, kjer se 
prepleta vrsta različnih kraških pojavov. Ogledali si bomo 
še delujoči mlin, žago venecijanko, cerkev Vseh svetnikov 
ter zbirko arheoloških najdb. Nato pa se bomo vrnili 
nazaj v osnovno šolo. Obiskali bomo učilnico, katera je  
urejena tako kot so bile učilnice urejene v petdesetih 
letih prejšnjega stoletja. Udeležili se bomo učne ure, kjer 
boste na duhovit, zanimiv in pester način spoznavali Belo 
krajino in to s pomočjo "strogega" učitelja, ki prisega na 
palico in klečanje v kotu. Po učni uri so bomo odpravili 
nazaj proti Šmarješkim Toplicam. Namestitev in večerja. 
Ob sobotah je možno kopanje v hotelskem bazenu do 
23. ure. 
 
2.DAN: PLETERJE – KRŠKO 
Po zajtrku se bomo zapeljali v Pleterje v muzej na 
prostem Skansen, kjer bo voden ogled. Za pokušino bo 
na mizi tudi cviček in mašno vino. V muzeju, ki je v okviru 
kartuzije Pleterje se ukvarjajo z gojenjem jablan, 
pridelave medu, vina. Veseli so prostovoljnih prispevkov 
in pa seveda kakšnega nakupa. Nato se bomo odpravili 
do mini živalskega vrta, ki je hkrati tudi zavetišče. Lastnik 
si je že kot otrok, čeprav mestni fant, želel imeti veliko 
živali in sedaj se mu želja uresničuje. Na ogled ima že 
okoli 200 živali. Imeli bomo  voden ogled  in pa manjšo 
pogostitev (pijača/kava). Naš naslednji postanek bo na 
kmetiji, kjer sami meljejo moko. Prijazna gospodinja nam 
bo predstavila kako vzgajajo žito in kako pridejo do 
zdrave moke ter nam ponudila v pokušnjo tudi izdelke iz 
moke. Tukaj boste imeli priložnost kupiti moko, nato pa 
bomo nadaljevali pot na domačijo, kjer se ukvarjajo s 
pridelovanjem domačih izdelkov iz mesa. Malo bomo 
degustirali in če boste želeli lahko tudi kaj kupite. Naš 
naslednji postanek bomo naredili v Gadovi peči, ki je 
zibelka cvička. Pravijo, da se je ravno na tem 
vinogradnem območju »rodil« cviček, ki ga danes 
poznajo tudi izven meja Slovenije. Prigriznili bomo 
domač kruh in spili kozarec cvička. Popoldan se bomo 
ustavili še na turistični kmetiji, kjer nas bo čakalo okusno 
domače pozno kosilo. Nato se bomo počasi vrnili nazaj 
proti domu, kamor bomo prispeli v večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
izleta, obisk in degustacija medenih izdelkov, topla 
malica + karampampoli, obisk Adlešičev + sadjevec, obisk 
Krajinskega parka Lahinja, udeležba na učni uri v osnovni 
šoli in spričevalo, 1 x polpenzion v hotelu 4* v 
dvoposteljnih sobah, vstopnina muzej Skansen + 
degustacija mašnega vina, vstopnina mini zoo + manjša 
pogostitev, obisk dveh kmetij ( moka in mesni izdelki) z 
degustacijo, postanek na Gadovi peči + kozarček vina in 
domačega kruha, pozno kosilo 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

GORENJSKA 

Odhod avtobusa izpred dogovorjenega mesta v jutranjih 
urahin vožnja v smeri Kamnika s postankom za jutranjo 
kavo. Po prihodu na Gorenjsko obisk Krope, od 
nekdanjega železarskega naselja, ki leži v ozki dolini pod 
Jelovico. Kovaški muzej prikazuje tehnično-zgodovinski 
razvoj obdelave železa od rude do žeblja, gospodarske, 
socialne, demografske in kulturne razmere v Kropi in 
sosednjih železarskih naseljih od 15. stoletja do propada 
fužin v 19. in ročnega žebljarstva v 20. stoletju. Ogled 
vključuje tudi prikazovanje kovanja žebljev v Vigenjcu. Po 
ogledu sledi topla malica v bližnjem gostišču, nato pa 
obisk čebelarskega muzeja v Radovljici. Zbirka 
predstavlja tri ključne teme, ki zaznamujejo slovensko 
čebelarstvo: avtohtono raso čebel, svetovno priznane 
čebelarje in poslikane panjske končnice. Po zanimivem 
ogledu bomo nadaljevali z vožnjo mimo Kranjske gore v 
Planico, v dolino pod Poncami. Z razlogom veliko 
skakalnico imenujemo letalnica. Kratek sprehod in po 
želji obisk informacijskega središča.  Na poti prosti domu 
še postanek za ogled izvira Zelenci, kjer se začne dolga 
pot reke Save. Preden zapustimo Gorenjsko sledi še 
okusna večerja v priznanem gostišču, nato pa vožnja v 
smeri proti domu. Prihod v večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
izleta, toplo malico za na žlico (telečja obara), vstopnino 
za muzej v Kropi s prikazom kovanja žebljev,  vstopnino v 
Čebelarski muzej,  vse zunanje oglede z obiskom Planice 
in Zelencev, večerjo na poti nazaj. 
 

DOLENJSKA IN BELA KRAJINA 
 
Zbirališče potnikov v jutranjih urah na dogovorjenem 
mestu in vožnja proti slikoviti Dolenjski ter do Novega 
mesta. Peljali se bomo čez Gorjance in naredili postanek 
v vasi Jugorje za jutranjo kavo in po želji tudi 
karampampoli! Obiskali bomo edinstvene Tri fare na 
Rosalnicah, ki skrbno čuvajo skrivnost svojega nastanka. 
Zakaj so ljudje zgradili tri cerkve drugo poleg druge? 
Nato se bomo za eno šolsko uro vrnili v klopi in na šaljiv 
in duhovit način spoznali Belo Krajino. Pri tem nam bo 
pomagal »strogi« učitelj, ki prisega na palico in klečanje v 
kotu!  

 

Nato bomo obiskali domačijo, kjer se ukvarjajo z 
ekološko pridelavo žita – moke. Imeli boste možnost 
kupiti veliko vrst moke (ajdovo, pirino, koruzno, rženo) 

ter ješprenj, zdrob... Nato nas bo pot vodila v območje 
Gadove peči, od koder izvira vino cviček. Obogatena je s 
hrami, zidanicami in seveda prečudovito vinsko trto 
Degustacija cvička, raven bomo prigriznili še slano 
pecivo. Dan bomo zaključili na turistični kmetiji v 
Podbočju. Vožnja v smeri proti domu. 

CENA VKLJUČUJE: prevoz s turističnim avtobusom, 
strokovno vodenje izleta, ogled Rosalnic, obisk »učilnice« 
z učno uro, obisk domačije z ekološko pridelano moko, 
degustacija cvička in slano pecivo, večerja. 
 

PRAZNIK ČEŠENJ V GORIŠKIH BRDIH 

 
 
Odhod avtobusa izpred dogovorjenega mesta v jutranjih 
urahin vožnja v smeri proti vinorodni Vipavski dolini do 
Goriških Brd. Zapeljali se bomo pod vrh Sabotina, ki je 
najbolj poznan po tem, da je na njegovih pobočjih 
potekala soška fronta.  Celoten hrib je prepleten z 
obsežnim sistemom kavern, ogledali pa si bomo 
muzejsko zbirko o šestih soških bitkah. Po ogledu se 
bomo okrepčali z malico (jota in kruh). Okrepčani bomo 
obiskali domačijo, kjer nam bodo postregli z domačim 
žganjem in pralineji, ki jih izdelujejo iz domačih briških 
češenj. Po želji boste lahko kakšen domač proizvod tudi 
kupili v njihovi trgovini. Sledi vožnja do razglednega 
stolpa v Gonjačah. Iz stolpa se nam odpre čudovit pogled 
na celotna Brda in celo do Jadranskega morja. Naš 
naslednji postanek bo v srednjeveški vasici Šmartno, ki 
leži na griču, obdana je z obzidjem in utrjena s sedmimi 
obrambnimi stolpi. Sprehodili se bomo po ozkih ulicah 
(gankah) ter si od zunaj pogledali Briško hišo.  Pot nas bo 
vodila v Dobrovo, kjer se nahaja tudi grad Dobrovo, ki je 
bil zgrajen okoli leta 1600. Obiskali bomo grajsko klet, 
kjer bo tudi degustacija 3 vzorcev vina.  V času praznika 
češenj se na Dobrovem zbere veliko domačih 
ponudnikov, pa tudi obiskovalcev. Popoldan bomo  
zapustili Goriška Brda ter se odpravili proti domu. V 
prijetnem gostišču se bomo ustavili še za okusno večerjo. 
Prihod domov v poznih večernih urah. 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
izleta, ogled muzeja na Sabotinu, topla malica, 
degustacija žganja in pralinejev, vzpon na stolp na 
Gonjačah, ogled vasice Šmartno, degustacijo 3 vzorcev 
vina v grajski kleti, večerjo na poti nazaj z glasbo 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

ZANIMIVOSTI BELE KRAJINE 
 

 
 
Zbirališče potnikov v jutranjih urahna dogovorjenem 
mestu in vožnja mimo Laškega, Zidanega mostu do 
Krškega. Postanek za jutranjo kavo, nato  bomo obiskali 
domačijo, kjer se ukvarjajo s pridelavo bio žit iz katerih 
meljejo moko. Pripravili nam bodo degustacijo in nam 
zaupali recept za peko kruha. Pot nas bo vodila proti 
Novem mestu ter naprej čez Gorjance do vasi Jugorje. 
Postregli nam bodo toplo malico za na žlico. Če boste 
želeli, boste lahko za zdravje poskusili posebno žganje 
karampampoli! Pot nas bo vodila v Adlešiče, kjer bomo 
obiskali domačijo, kjer se ukvarjajo s tkanjem lanenega 
platna, tkanjem pasov za belokranjske ženske narodne 
noše, vezenjem belokranjskih vezenin (prtički, torbe 
različnih velikosti, brisače...) in izdelavo belokranjskih 
pisanic. Najprej nam bodo postregli z domačim 
sadjevcem, nato pa sledi ogled. Pot nas bo vodila v 
Krajinski park Lahinja obsega naravno ohranjeno 
območje povirja zgornjega toka reke Lahinje, kjer se 
prepleta vrsta različnih kraških pojavov. Ogledali si bomo 
še delujoči mlin, žago venecijanko, cerkev Vseh svetnikov 
ter zbirko arheoloških najdb. Obiskali bomo tudi 
čebelarsko domačijo, kjer poleg različnih vrst medu, 
nudijo še domačo medico, propolis, razne mešanice, 
sveče iz naravnega voska. Postregli nam bodo z medenim 
likerjem, imeli bomo degustacija medu, medenega 
peciva in medenega vina. Na poti nazaj se bomo ustavili 
na turistični kmetiji, kjer nas bo čakala okusna večerja. 
Povratek proti domu. 
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz s turističnim avtobusom, 
strokovno vodenje izleta, ogled domačije z degustacijo 
izdelkov iz domače moke, toplo malico za na žlico, obisk 
domačije Cvitkovič (sadjevec in ogled), Krajinskega parka 
Lahinja, čebelarstva (medeni liker, degustacija medu, 
medenega peciva in medenega vina), večerjo na 
kmečkem turizmu. 
 

BELA KRAJINA in DOLENJSKA 2 dni 
 
1.DAN: JUGORJE – ADLEŠIČI –LAHINJA - ŠM. TOPLICE :  
Zbor potnikov v jutranjih urah na dogovorjenem mestu 
in vožnja v smeri Celja in naprej do Šmarjeških Toplic s 
postankom za kavo. Ustavili se bomo  za  degustacijo 
medenih izdelkov. Skozi degustacijo se boste srečali z 
novimi okusi in dobili nove ideje kako uporabiti med 
Hkrati pa vas bodo z zgodbami, ki so jih ustvarile čebele 

in čebelar popeljali v zanimiv svet čebel. Nato nas bo pot 
vodila naprej do Bele Krajine. Ustavili se bomo v 
gostišču, ki je znano po domačem zeliščnem likerju 
imenovanem karampampoli. Postregli nam bodo  s toplo 
malico na koncu, pa bomo seveda poskusili tudi 
znameniti karampampoli.  Pot nas bo vodila v Adlešiče, 
kjer bomo obiskali domačijo, kjer se ukvarjajo s tkanjem 
lanenega platna, tkanjem pasov za belokranjske ženske 
narodne noše, vezenjem belokranjskih in izdelavo 
belokranjskih pisanic. Najprej nam bodo postregli z 
domačim sadjevcem, nato pa sledi ogled. Pot nas bo 
vodila v Krajinski park Lahinja obsega naravno ohranjeno 
območje povirja zgornjega toka reke Lahinje, kjer se 
prepleta vrsta različnih kraških pojavov. Ogledali si bomo 
še delujoči mlin, žago venecijanko, cerkev Vseh svetnikov 
ter zbirko arheoloških najdb. Nato pa se bomo vrnili 
nazaj v osnovno šolo. Obiskali bomo učilnico, katera je  
urejena tako kot so bile učilnice urejene v petdesetih 
letih prejšnjega stoletja. Udeležili se bomo učne ure, kjer 
boste na duhovit, zanimiv in pester način spoznavali Belo 
krajino in to s pomočjo "strogega" učitelja, ki prisega na 
palico in klečanje v kotu. Po učni uri so bomo odpravili 
nazaj proti Šmarješkim Toplicam. Namestitev in večerja. 
Ob sobotah je možno kopanje v hotelskem bazenu do 
23. ure. 
 
2.DAN: PLETERJE – KRŠKO 
Po zajtrku se bomo zapeljali v Pleterje v muzej na 
prostem Skansen, kjer bo voden ogled. Za pokušino bo 
na mizi tudi cviček in mašno vino. V muzeju, ki je v okviru 
kartuzije Pleterje se ukvarjajo z gojenjem jablan, 
pridelave medu, vina. Veseli so prostovoljnih prispevkov 
in pa seveda kakšnega nakupa. Nato se bomo odpravili 
do mini živalskega vrta, ki je hkrati tudi zavetišče. Lastnik 
si je že kot otrok, čeprav mestni fant, želel imeti veliko 
živali in sedaj se mu želja uresničuje. Na ogled ima že 
okoli 200 živali. Imeli bomo  voden ogled  in pa manjšo 
pogostitev (pijača/kava). Naš naslednji postanek bo na 
kmetiji, kjer sami meljejo moko. Prijazna gospodinja nam 
bo predstavila kako vzgajajo žito in kako pridejo do 
zdrave moke ter nam ponudila v pokušnjo tudi izdelke iz 
moke. Tukaj boste imeli priložnost kupiti moko, nato pa 
bomo nadaljevali pot na domačijo, kjer se ukvarjajo s 
pridelovanjem domačih izdelkov iz mesa. Malo bomo 
degustirali in če boste želeli lahko tudi kaj kupite. Naš 
naslednji postanek bomo naredili v Gadovi peči, ki je 
zibelka cvička. Pravijo, da se je ravno na tem 
vinogradnem območju »rodil« cviček, ki ga danes 
poznajo tudi izven meja Slovenije. Prigriznili bomo 
domač kruh in spili kozarec cvička. Popoldan se bomo 
ustavili še na turistični kmetiji, kjer nas bo čakalo okusno 
domače pozno kosilo. Nato se bomo počasi vrnili nazaj 
proti domu, kamor bomo prispeli v večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
izleta, obisk in degustacija medenih izdelkov, topla 
malica + karampampoli, obisk Adlešičev + sadjevec, obisk 
Krajinskega parka Lahinja, udeležba na učni uri v osnovni 
šoli in spričevalo, 1 x polpenzion v hotelu 4* v 
dvoposteljnih sobah, vstopnina muzej Skansen + 
degustacija mašnega vina, vstopnina mini zoo + manjša 
pogostitev, obisk dveh kmetij ( moka in mesni izdelki) z 
degustacijo, postanek na Gadovi peči + kozarček vina in 
domačega kruha, pozno kosilo 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

»PUŠLŠANK« NA AVSTRIJSKEM ŠTAJERSKEM 
 

 
 
Odhod avtobusa v jutranjih urah izpred dogovorjenega 
mesta in vožnja mimo Maribora na avstrijsko stran, kjer 
bomo obiskali pravi Pušlšank. Na svojem posestvu imajo 
kamele, lame, ovce, emuje, prašičke ter pravo zbirko 
posebnih  tehniških oldtimer strojev. Poleg tega se na 
kmetiji ukvarjajo tudi s pridelavo bučnega olja. Najprej se 
bomo sprehodili po zanimivem posestvu, nato pa nam 
bodo postregli z domačo zakusko. Nato nas bo pot vodila 
do kmetije, kjer se ukvarjajo s sadjarstvom. Iz sadja 
pridelujejo marmelado, žganje, sokove… Njihove 
proizvode bomo lahko poskusili, po želji pa jih boste 
lahko tudi kupili. Predstavili nam bodo katere vrste sadja 
pridelujejo. Za zaključek dneva se bomo ustavili še v 
mestu Graz. Leta 2003 je bilo mesto »kulturna 
prestolnica Evrope« in takrat so zgradili številne objekte, 
ki jih lahko še danes občudujemo: most na Muri, 
Kunsthaus,... Sprehodili se bomo do glavnega trga, si 
ogledali številne zanimive stavbe na Gosposki ulici ter 
Deželno hišo, Staro mestno hišo… imeli boste še nekaj 
prostega časa za kakšen nakup ali pijačo, nato pa se 
bomo polni lepih vtisov počasi vrnili nazaj proti domu. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodenje izleta,obisk 
»Pušlšanka« z malico, obisk kmetije, kjer se ukvarjajo s 
sadjarstvom + degustacija, obisk in ogled mesta Graz 
 
Možno doplačilo: večerja na poti domov: 9 eur 

BREŽE IN CELOVEC 

 

Odhod avtobusa izpred dogovorjenega mesta v jutranjih 
urahin vožnja v smeri Koroške prestolnice Celovec in  po 
Koroški vse do zanimivega srednjeveška mesteca 
Freisach, ki se po slovensko imenuje Breže. V Brežah, 
najstarejšem mestu na Koroškem, boste na vsakem 
koraku trčili ob srednji vek. Knežji dvor / Fürstenhof s 
kaščo, cerkve in samostani, mogočne razvaline cerkva in 

stolpov, edini mestni jarek v Evropi, v katerem je še 
vedno voda, sredi jarka pa "Fortunino kolo", pa tudi 
množica manjših dragocenosti pričajo o nekdanji veličini, 
celotno mesto pa je takorekoč ena sama umetnina. Ob 
grajski sprehajalni poti si lahko ogledate tri gradove in 
uživate čudovit razgled na mesto. Nekaj prostega časa za 
sprehod ali kakšno kavo. Prihod v Celovec v zgodnjih 
popoldanskih urah. Sprehodili se bomo najprej do 
Novega trga z zmajem in spomenikom Marije Terezije, 
mimo jezerskega škrata na Stari trg ter si ogledali 
Deželno hišo. Nekaj časa prosto za pohajkovanje ali  za 
manjše nakupe, nato pa sledi vožnja nazaj v smeri proti 
domu s postankom za večerjo na slovenski strani. 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
potovanja, ogledi po programu, večerja na slovenski 
strani. 
 

DOŽIVLJAJSKA AVSTRIJSKA ŠTAJERSKA 
 
Odhod avtobusa izpred dogovorjenega mesta in vožnja v 
smeri proti Mariboru ter naprej na Avstrijsko Štajersko. 
Vmes postanek za jutranjo kavo.  V dopoldanskem času 
bomo prispeli v znameniti kamnolom, kjer prirejajo 
raznovrstne prireditve, med drugim tudi motociklistične 
dirke. Peljali se bomo s posebnim vozilom – Hauliyem. 
Doživljajska vožnja bo navdušila vse prisotne! Nato se 
bomo namenili proti štajerski prestolnici, ki je bila leta 
2003 kulturna prestolnica Evrope. Sprehodili se bomo 
skozi mesto do Glavnega trga, si pogledali znameniti 
»Glockenspiel«, se povzpeli na Schlossberg in prečkali 
reko Muro čez plavajoči most in si ogledali zunanjost 
stavbe Sodobne galerije, ki jo domačini imenujejo tudi 
»prijazni vesoljček«. Po ogledu nekaj prostega časa, nato 
pa vožnja v bližnji kraj na »pušlšank«, kjer bo degustacija 
treh vzorcev vina. Med potjo nazaj na slovenski strani 
sledi še postanek za večerjo. Prihod v Celje v večernih 
urah!  
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
potovanja,vstopnino vožnja s Haulyem, zunanje oglede 
po programu, degustacijo 3 vzorcev vina, večerjo. 
 

GRADEC IN BAD BLUMAU 
 

 
 
Odhod avtobusa v jutranjih urah izpred dogovorjenega 
mesta in vožnja v smeri Maribora ter nadaljevanje poti s 
postankom za jutranjo kavico do term BadBlumau. 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

Termalna vas je nastala po načrtih arhitekta 
Hundertwasserja, katerega načelo je, da narave ne 
smemo uničiti, ampak zgolj »dvigniti«. V celotnem 
naselju nista niti dve okni enaki. Sprehodili se bomo ter 
si ogledali zunanji del zdravilišča. Sledi kratka vožnja v 
štajersko prestolnico Gradec. Leta 2003 je bilo mesto 
»kulturna prestolnica Evrope« in takrat so zgradili 
številne objekte, ki jih lahko še danes občudujemo: most 
na Muri, Kunsthaus, ... Sprehodili se bomo go glavnega 
trga, si ogledali številne zanimive stavbe na Gosposki 
ulici ter Deželno hišo, Staro mestno hišo, ter se po želji 
povzpeli na Schlossberg, od koder je prekrasen pogled na 
mesto in okolico. Vožnja v smeri proti domu, s 
postankom za večerjo na slovenski strani. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
izleta, vstopnino za Bad Blumau, ogled Gradca, večerjo 
na slovenski strani.                                                                           
 

V DOLINO ZILJE in BELJAK 
 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in vožnja v 
smeri Ljubljane, Jesenic, čez predor Karavanke do 
Beljaka. Sprehod po mestu ob Dravi, ki slovi po svojem 
simbolu – zvoniku cerkve sv. Jakoba, ki je najvišji na 
Koroškem in meri kar 94 m. Beljak je najstarejše mesto 
na Koroškem, saj je omenjeno že v 9. Stoletju on je drugo 
največje mesto takoj za Celovcem. Ime je dobilo po beli 
vodi. Leži namreč ob reki Dravi in ko reka ob padavinah 
naraste, se belo peni. Čez Dravo vodi v mestu kar sedem 
mostov. Po ogledu mesta nekaj časa prosto za kavo. Z 
ogledom bomo nadaljevali v Podkloštru (Arnoldstein), ki 
leži v spodnjem delu Ziljske doline pod južnimi pečinami 
Dobrača in severnimi obronki Peči blizu tromeje z Italijo 
in Slovenijo. Kraj je bil naseljen že v rimskih časih, ko je 
mimo potekala pomembna cesta, ki je povezovala 
Aquileio in Virunum. Leta 1106 je škof Oton Bamberški 
tukaj v prvotnem gradu ustanovil benediktinski 
samostan. Ogled ostankov samostana, ki ga zgledno 
obnavljajo - pokrite dvorane služijo za najrazličnejše 
prireditve. Pot nas bo vodila v Bistrico, do gostišča, kjer 
se bomo ustavili na topli malici. Gostiteljica nam bo 
predstavila dolino, običaj »štehvanje«, narečje in 
življenje v dolini. Nihče ne bo ostal ravnodušen ob 
pripovedi Slovencev, ki živijo »za mejo«.  Polni lepih 
vtisov, se bomo počasi odpravili nazaj proti domu. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
potovanja, vstopnino za benediktinski samostan, 
predstavitev v Ziljski dolini in kosilo. 
 

VELIKI KLEK IN HEILIGENBLUT 

Zbirališče potnikov v jutranjih urah na dogovorjenem 
mestu in vožnja v smeri Ljubljane, proti Karavanškemu 
predoru ter naprej po dolini reke Bele v smeri Lienza. 
Prispeli bomo do vznožja velikana, ki ga imenujejo kar 
najvišja gora Slovencev, saj se vsako leto odpravi na 
Veliki Klek veliko naših alpinistov. S svojim vrhom sega 
kar 3798 m visoko, do razgledne ploščadi Franz Josef 
Hohe pa vodi slikovita gorska cesta. Ogledali si bomo 
razstavo o ledeniku, se sprehodili po sprehajalni poti 
proti ledeniku Pastirica in se nadihali svežega gorskega 

zraka. Če bomo imeli srečo nas bo pozdravil tudi kakšen 
svizec. Nato se bomo počasi spustili po zaviti cesti do 
Heiligenbluta, kjer bomo naredili postanek in si ogledali 
zanimivo gotsko farno cerkev. Pot nas bo vodila proti 
Sloveniji, kjer bomo naredili postanek za okusno večerjo! 
Prihod domov v večernih urah. 

 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
izleta, vstopnino za Narodni park Grossglockner, večerjo 
na poti nazaj. 

DOMAČI PROIZVODI AVSTRIJSKE ŠTAJERSKE 

Zbor potnikov v jutranjih urah na dogovorjenem mestu 
in vožnja  v smeri proti Grazu do našega prvega ogleda. 
Obiskali bomo obrat za predelavo mesa in šunkarno. 
Leta 2000 so se združile 3 prašičerejske kmetije in se 
začele ukvarjati s predelavo mesa. Predstavili nam bodo  
njihovo delovanje ter hleve imeli pa bomo tudi 
degustacijo njihovih izdelkov. Po ogledu nas bo pot 
vodila do družinske kmetije, kjer se ukvarjajo s predelavo 
mleka. Z mlekom in mlečnimi izdelki oskrbujejo 
triindvajset šol, vrtcev in dom za ostarele. Imajo veliko 
izdelkov, ki jih lahko poleg svežega mleka ponudijo na 
trgu - jogurte, pinjevec, skuto, različne namaze, mladi 
sir… Po predstavitvi in ogledu kmetije bo  sledila še 
degustacija njihovih proizvodov. Naš naslednji postanek 
bo  na kmetiji, kjer se ukvarjajo s sadjarstvom. Iz sadja 
pridelujejo marmelado, žganje, sokove… Njihove 
proizvode bomo prav tako lahko poskusili. Sprehodili pa 
se bomo tudi skozi nasade in videli katere vrste sadja 
pridelujejo.Nato se bomo počasi vrnili nazaj proti domu z 
vmesnim postankom za večerjo. Prihod domov v 
večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodenje programa, 
obisk šunkarne z degustacijo, obisk kmetije, kjer se 
ukvarjajo s predelavo mleka z degustacijo, obisk kmetije, 
kjer se ukvarjajo s sadjarstvom z degustacijo, večerjo 
 

POČITNICE NA JADRANU 
 NAJEM APARTMAJEV 
 HOTELI VSEH KATEGORIJ 
 MOBILNE HIŠICE 

rezervacije@solis-turizem.si 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

»PUŠLŠANK« NA AVSTRIJSKEM ŠTAJERSKEM 
 

 
 
Odhod avtobusa v jutranjih urah izpred dogovorjenega 
mesta in vožnja mimo Maribora na avstrijsko stran, kjer 
bomo obiskali pravi Pušlšank. Na svojem posestvu imajo 
kamele, lame, ovce, emuje, prašičke ter pravo zbirko 
posebnih  tehniških oldtimer strojev. Poleg tega se na 
kmetiji ukvarjajo tudi s pridelavo bučnega olja. Najprej se 
bomo sprehodili po zanimivem posestvu, nato pa nam 
bodo postregli z domačo zakusko. Nato nas bo pot vodila 
do kmetije, kjer se ukvarjajo s sadjarstvom. Iz sadja 
pridelujejo marmelado, žganje, sokove… Njihove 
proizvode bomo lahko poskusili, po želji pa jih boste 
lahko tudi kupili. Predstavili nam bodo katere vrste sadja 
pridelujejo. Za zaključek dneva se bomo ustavili še v 
mestu Graz. Leta 2003 je bilo mesto »kulturna 
prestolnica Evrope« in takrat so zgradili številne objekte, 
ki jih lahko še danes občudujemo: most na Muri, 
Kunsthaus,... Sprehodili se bomo do glavnega trga, si 
ogledali številne zanimive stavbe na Gosposki ulici ter 
Deželno hišo, Staro mestno hišo… imeli boste še nekaj 
prostega časa za kakšen nakup ali pijačo, nato pa se 
bomo polni lepih vtisov počasi vrnili nazaj proti domu. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodenje izleta,obisk 
»Pušlšanka« z malico, obisk kmetije, kjer se ukvarjajo s 
sadjarstvom + degustacija, obisk in ogled mesta Graz 
 
Možno doplačilo: večerja na poti domov: 9 eur 

BREŽE IN CELOVEC 

 

Odhod avtobusa izpred dogovorjenega mesta v jutranjih 
urahin vožnja v smeri Koroške prestolnice Celovec in  po 
Koroški vse do zanimivega srednjeveška mesteca 
Freisach, ki se po slovensko imenuje Breže. V Brežah, 
najstarejšem mestu na Koroškem, boste na vsakem 
koraku trčili ob srednji vek. Knežji dvor / Fürstenhof s 
kaščo, cerkve in samostani, mogočne razvaline cerkva in 

stolpov, edini mestni jarek v Evropi, v katerem je še 
vedno voda, sredi jarka pa "Fortunino kolo", pa tudi 
množica manjših dragocenosti pričajo o nekdanji veličini, 
celotno mesto pa je takorekoč ena sama umetnina. Ob 
grajski sprehajalni poti si lahko ogledate tri gradove in 
uživate čudovit razgled na mesto. Nekaj prostega časa za 
sprehod ali kakšno kavo. Prihod v Celovec v zgodnjih 
popoldanskih urah. Sprehodili se bomo najprej do 
Novega trga z zmajem in spomenikom Marije Terezije, 
mimo jezerskega škrata na Stari trg ter si ogledali 
Deželno hišo. Nekaj časa prosto za pohajkovanje ali  za 
manjše nakupe, nato pa sledi vožnja nazaj v smeri proti 
domu s postankom za večerjo na slovenski strani. 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
potovanja, ogledi po programu, večerja na slovenski 
strani. 
 

DOŽIVLJAJSKA AVSTRIJSKA ŠTAJERSKA 
 
Odhod avtobusa izpred dogovorjenega mesta in vožnja v 
smeri proti Mariboru ter naprej na Avstrijsko Štajersko. 
Vmes postanek za jutranjo kavo.  V dopoldanskem času 
bomo prispeli v znameniti kamnolom, kjer prirejajo 
raznovrstne prireditve, med drugim tudi motociklistične 
dirke. Peljali se bomo s posebnim vozilom – Hauliyem. 
Doživljajska vožnja bo navdušila vse prisotne! Nato se 
bomo namenili proti štajerski prestolnici, ki je bila leta 
2003 kulturna prestolnica Evrope. Sprehodili se bomo 
skozi mesto do Glavnega trga, si pogledali znameniti 
»Glockenspiel«, se povzpeli na Schlossberg in prečkali 
reko Muro čez plavajoči most in si ogledali zunanjost 
stavbe Sodobne galerije, ki jo domačini imenujejo tudi 
»prijazni vesoljček«. Po ogledu nekaj prostega časa, nato 
pa vožnja v bližnji kraj na »pušlšank«, kjer bo degustacija 
treh vzorcev vina. Med potjo nazaj na slovenski strani 
sledi še postanek za večerjo. Prihod v Celje v večernih 
urah!  
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
potovanja,vstopnino vožnja s Haulyem, zunanje oglede 
po programu, degustacijo 3 vzorcev vina, večerjo. 
 

GRADEC IN BAD BLUMAU 
 

 
 
Odhod avtobusa v jutranjih urah izpred dogovorjenega 
mesta in vožnja v smeri Maribora ter nadaljevanje poti s 
postankom za jutranjo kavico do term BadBlumau. 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

Termalna vas je nastala po načrtih arhitekta 
Hundertwasserja, katerega načelo je, da narave ne 
smemo uničiti, ampak zgolj »dvigniti«. V celotnem 
naselju nista niti dve okni enaki. Sprehodili se bomo ter 
si ogledali zunanji del zdravilišča. Sledi kratka vožnja v 
štajersko prestolnico Gradec. Leta 2003 je bilo mesto 
»kulturna prestolnica Evrope« in takrat so zgradili 
številne objekte, ki jih lahko še danes občudujemo: most 
na Muri, Kunsthaus, ... Sprehodili se bomo go glavnega 
trga, si ogledali številne zanimive stavbe na Gosposki 
ulici ter Deželno hišo, Staro mestno hišo, ter se po želji 
povzpeli na Schlossberg, od koder je prekrasen pogled na 
mesto in okolico. Vožnja v smeri proti domu, s 
postankom za večerjo na slovenski strani. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
izleta, vstopnino za Bad Blumau, ogled Gradca, večerjo 
na slovenski strani.                                                                           
 

V DOLINO ZILJE in BELJAK 
 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in vožnja v 
smeri Ljubljane, Jesenic, čez predor Karavanke do 
Beljaka. Sprehod po mestu ob Dravi, ki slovi po svojem 
simbolu – zvoniku cerkve sv. Jakoba, ki je najvišji na 
Koroškem in meri kar 94 m. Beljak je najstarejše mesto 
na Koroškem, saj je omenjeno že v 9. Stoletju on je drugo 
največje mesto takoj za Celovcem. Ime je dobilo po beli 
vodi. Leži namreč ob reki Dravi in ko reka ob padavinah 
naraste, se belo peni. Čez Dravo vodi v mestu kar sedem 
mostov. Po ogledu mesta nekaj časa prosto za kavo. Z 
ogledom bomo nadaljevali v Podkloštru (Arnoldstein), ki 
leži v spodnjem delu Ziljske doline pod južnimi pečinami 
Dobrača in severnimi obronki Peči blizu tromeje z Italijo 
in Slovenijo. Kraj je bil naseljen že v rimskih časih, ko je 
mimo potekala pomembna cesta, ki je povezovala 
Aquileio in Virunum. Leta 1106 je škof Oton Bamberški 
tukaj v prvotnem gradu ustanovil benediktinski 
samostan. Ogled ostankov samostana, ki ga zgledno 
obnavljajo - pokrite dvorane služijo za najrazličnejše 
prireditve. Pot nas bo vodila v Bistrico, do gostišča, kjer 
se bomo ustavili na topli malici. Gostiteljica nam bo 
predstavila dolino, običaj »štehvanje«, narečje in 
življenje v dolini. Nihče ne bo ostal ravnodušen ob 
pripovedi Slovencev, ki živijo »za mejo«.  Polni lepih 
vtisov, se bomo počasi odpravili nazaj proti domu. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
potovanja, vstopnino za benediktinski samostan, 
predstavitev v Ziljski dolini in kosilo. 
 

VELIKI KLEK IN HEILIGENBLUT 

Zbirališče potnikov v jutranjih urah na dogovorjenem 
mestu in vožnja v smeri Ljubljane, proti Karavanškemu 
predoru ter naprej po dolini reke Bele v smeri Lienza. 
Prispeli bomo do vznožja velikana, ki ga imenujejo kar 
najvišja gora Slovencev, saj se vsako leto odpravi na 
Veliki Klek veliko naših alpinistov. S svojim vrhom sega 
kar 3798 m visoko, do razgledne ploščadi Franz Josef 
Hohe pa vodi slikovita gorska cesta. Ogledali si bomo 
razstavo o ledeniku, se sprehodili po sprehajalni poti 
proti ledeniku Pastirica in se nadihali svežega gorskega 

zraka. Če bomo imeli srečo nas bo pozdravil tudi kakšen 
svizec. Nato se bomo počasi spustili po zaviti cesti do 
Heiligenbluta, kjer bomo naredili postanek in si ogledali 
zanimivo gotsko farno cerkev. Pot nas bo vodila proti 
Sloveniji, kjer bomo naredili postanek za okusno večerjo! 
Prihod domov v večernih urah. 

 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
izleta, vstopnino za Narodni park Grossglockner, večerjo 
na poti nazaj. 

DOMAČI PROIZVODI AVSTRIJSKE ŠTAJERSKE 

Zbor potnikov v jutranjih urah na dogovorjenem mestu 
in vožnja  v smeri proti Grazu do našega prvega ogleda. 
Obiskali bomo obrat za predelavo mesa in šunkarno. 
Leta 2000 so se združile 3 prašičerejske kmetije in se 
začele ukvarjati s predelavo mesa. Predstavili nam bodo  
njihovo delovanje ter hleve imeli pa bomo tudi 
degustacijo njihovih izdelkov. Po ogledu nas bo pot 
vodila do družinske kmetije, kjer se ukvarjajo s predelavo 
mleka. Z mlekom in mlečnimi izdelki oskrbujejo 
triindvajset šol, vrtcev in dom za ostarele. Imajo veliko 
izdelkov, ki jih lahko poleg svežega mleka ponudijo na 
trgu - jogurte, pinjevec, skuto, različne namaze, mladi 
sir… Po predstavitvi in ogledu kmetije bo  sledila še 
degustacija njihovih proizvodov. Naš naslednji postanek 
bo  na kmetiji, kjer se ukvarjajo s sadjarstvom. Iz sadja 
pridelujejo marmelado, žganje, sokove… Njihove 
proizvode bomo prav tako lahko poskusili. Sprehodili pa 
se bomo tudi skozi nasade in videli katere vrste sadja 
pridelujejo.Nato se bomo počasi vrnili nazaj proti domu z 
vmesnim postankom za večerjo. Prihod domov v 
večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodenje programa, 
obisk šunkarne z degustacijo, obisk kmetije, kjer se 
ukvarjajo s predelavo mleka z degustacijo, obisk kmetije, 
kjer se ukvarjajo s sadjarstvom z degustacijo, večerjo 
 

POČITNICE NA JADRANU 
 NAJEM APARTMAJEV 
 HOTELI VSEH KATEGORIJ 
 MOBILNE HIŠICE 

rezervacije@solis-turizem.si 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

SALZBURG IN ORLOVO GNEZDO 
 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu okoli 3.00 
ure zjutraj. Vožnja mimo Ljubljane, čez Karavanški predor 
v Avstrijo. Pot nas bo vodila po turski avtocesti mimo 
Salzburga z vmesnim postankom za jutranjo kavico. Po 
prihodu v Berchtesgaden se bomo povzpeli po gorski 
cesti proti Kehlsteinhausu  do znamenitega  Orlovega 
gnezda, kjer je neizprosni Hitler koval načrte med drugo 
svetovno vojno. Ob lepem vremenu je čudovit razgled na 
okolico. Po spustu lahko po želji obiščemo še rudnik soli 
(doplačilo vstopnina). Pred vstopom v rudnik bo vsak 
udeleženec dobil zaščitna oblačila in čelado. 
Temperatura v rudniških rovih je skozi vse leto enaka in 
znaša +12 °C. Podzemeljska avantura bo trajala približno 
uro in pol. Izvedeli bomo veliko zanimivosti, se spustili po 
rudarskih drčah in se peljali po podzemnem slanem 
jezeru. Polni lepih vtisov se bomo odpravili v Salzburg in 
se sprehodili po Mozartovem mestu. Spoznali bomo 
zgodbe in zgodovinske dogodke, ki nam pričajo o bogati 
zgodovini Solnograške prestolnice. Nad mestom se dviga 
impozantna trdnjava Hohensalzburg, kamor se lahko ob 
prostem času povzpnete z zobato železnico. Videli bomo 
Mozartovo rojstno hišo, Rotovž, rezidenco salzburških 
knezov-škofov, Mozartov spomenik in še številne druge 
znamenitosti. Pozno popoldan se bomo počasi odpravili 
proti domu. Po prihodu v Slovenijo sledi postanek za 
večerjo, nato pa nadaljevanje vožnje v smeri proti domu. 
 

 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
potovanja, ogled Orlovega gnezda, vse zunanje oglede 
po programu, večerjo. 
 
Doplačilo: vstopnina za rudnik soli. 

SALZKAMMERGUT in LEDENA JAMA 
 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in vožnja v 
smeri Graza ter naprej proti Salzkammergutu. Obiskali 
bomo ledeno jamo, ki leži nad Trauntalom le nekaj minut 
peš ob žičnice Schönbergalm. Led nastaja iz vode, ki 
pronica iz Dachsteina skozi male razpoke v skali. 
Nastajajo čudovite ledene oblike, ki spominjajo na 
magične figure. Povprečna temperatura je okoli 4°C, zato 
priporočamo dobra obuvala in topla oblačila. Po ogledu 
in sprehodu spust nazaj v dolino. Obiskali bomo tudi 
simpatično mestece St. Wolfgang, ki slovi po svoji 
posebni arhitekturi in simpatičnih ulicah. Najprej se 

bomo okrepčali s toplo malico, nat pa se odpravili na 
sprehod po mestu. Po ogledu nekaj časa prosto, nato pa 
se bomo odpravili nazaj proti Sloveniji. Postanek za 
okusno večerjo in nadaljevanje poti proti domu. 
 

 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, spremstvo vodnika, 
toplo malico, žičnico in vstopnino za ledeno jamo, 
večerjo na poti nazaj. 
 

DUNAJ IN ŽIVALSKI VRT 2 dni 

1.DAN: SLOVENIJA - DUNAJ 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in odhod 
avtobusa v jutranjih urah .Vožnja mimo Maribora, naprej 
do Dunaja. Po prihodu se bomo najprej zapeljali do 
dvorca Schönbrunn, kjer bomo obiskali živalski vrt, ki je 
najstarejši na svetu in tudi eden najlepših. Leta 1770 so v 
njem imeli že prvega slona. Ko so v živalskem vrtu dobili 
žirafo je mesto zajela »žirafomanija«. Ljudje so na vse 
možne načine uporabljali vzorce žiraf. Danes ga odlikuje 
veliko različnih vrst živalskih vrst, prijeten ambient, 
visoka kakovost bivalnega okolja živali. Po ogledu kratka 
vožnja na Donavski otok, kjer se bomo z dvigalom 
povzpeli na Donauturm, visok kar 150 m.  Na vrhu je 
rotirajoča se ploščad z restavracijo, kjer nam bodo 
postregli s kosilom. Uživali bomo v prečudovitem 
razgledu na mesto z okolico. Z ogledi bomo nadaljevali v 
središču mesta. Najprej krožni avtobusni ogled 
reprezentančnih stavb: Opera, Parlament, Mestna hiša, 
Burg Teater, Rathaus, Borza,…. Izstopili bomo nekje v 
bližini ringa in se sprehodili čez sloviti Hofburg, ki je dajal 
streho Habsburžanom celih 600 let. Z ogledi bomo 
nadaljevali po ulici Graben, ki slovi kot najimenitnejša 
dunajska ulica ter za hip pokukali v cerkev sv. Štefana, ki 
stoji nasproti moderne Haas Haus. Sledi prosto nekaj 
časa na trgovski Koroški ulici. Okoli 18.00 ure se bomo 
zapeljali v Prater. Obiskali bomo znamenito restavracijo 
Schweizerhaus, kjer bo tipična večerja (krača). Vožnja v 
hotel 3*, namestitev v sobe in prenočevanje. 
 
2.DAN: DUNAJ - SLOVENIJA 
Po zajtrku v hotelu sledi ogled muzeja voščenih lutk, kjer 
se bomo fotografirali s raznimi znanimi osebnostmi. Po 
ogledu muzeja kratka vožnja v Prater in še nekaj  časa 
prosto v Pratru za vožnjo z velikim kolesom ali kakšno 
drugo atrakcijo. Preden zapustimo Dunaj še skok do  
Hunderwaserjeve hiše, nato pa sledi vožnja v smeri proti 
domu. Na slovenski strani postanek za večerjo in 
nadaljevanje poti v smeri proti domu.  
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

 
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz s turističnim avtobusom, takse, 
cestnine, strokovno vodenje in organizacijo potovanja, 
namestitev v hotelu 3* v dvoposteljnih sobah z zajtrkom,  
vstopnino v živalski vrt, vstopnino za muzej voščenih 
lutk, večerjo v Pratru, vzpon na Donauturm s kosilom, 
večerjo na poti nazaj, vse zunanje oglede po programu. 

 
DUNAJ in BRATISLAVA 2 dni 

   
1. DAN: SLOVENIJA  -  DUNAJ – BRATISLAVA 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in odhod 
avtobusa ob 05.00 uri. Vožnja v smeri Maribora, Graza, 
vse do Dunaja. Jutranji postanek za kavo bomo naredili 
še pred prihodom v avstrijsko prestolnico. Postanek v 
nakupovalnem središču (SCS - Shopping Center Süd) ob 
južni vpadnici v Dunaj za manjše nakupe ali kavo (1-2 
uri). Nadaljevanje poti proti Bratislavi. Po prihodu ogled 
srednjeveškega mestnega jedra, nato pa se bomo spustili 
na glavni trg, se sprehodili mimo ostankov 
srednjeveškega obzidja, glavnih mestnih vrat do 
Michaelovega stolpa ter se ustavili pred Mozartovo 
palačo, kjer je čudežni deček že kot otrok blestel na 
enem izmed številnih koncertov. Zaključili bomo z 
ogledom Martinove katedrale, kjer so v času turške 
zasedbe kronali ogrske kralje.  Namestitev v hotelu 3* v 
središču mesta, večerja v pivnici in prenočevanje. 
 

 
 
2. DAN: BRATISLAVA – DUNAJ -  SLOVENIJA 
Po zajtrku se bomo ob 9.00h vkrcali na ladjico, s katero 
se bomo po veličastni Donavi zapeljali v avstrijsko 
prestolnico. Obiskali bomo Donavski otok, kjer se bomo 
povzpeli na 150 m visok Donauturm, od koder je krasen 
pogled na Dunaj in okolico. Nato bomo na krožni vožnji 
po Ringu spoznali osrednje reprezentativne stavbe: 

Naravoslovni muzej, Umetnostno-zgodovinski muzej, 
Parlament, Staro mestno hišo, Dvorno gledališče, 
Borzo... Sprehod bomo začeli v Hofburgu, ki je bil sedež 
Habsburškega imperija kar 600 let. Nadaljevali bomo z 
zanimivostmi kot so Avguštinska cerkev, Keisergruft, 
Štefanova cerkev, ulica Graben, Mozartova hiša... Nekaj 
časa prosto v središču mesta. Preden zapustimo Dunaj še 
postanek za ogled Hundertwasserjeve hiše, kjer boste 
imeli priložnost kupiti še zadnje spominke. Vožnja v 
smeri prosti domu s prihodom v večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz s sodobnim turističnim 
avtobusom, cestne pristojbine, parkirnine, zunanje 
oglede po programu, strokovno vodenje, vstopnico za 
Donavski stolp, večerjo v pivnici v Bratislavi, 
prenočevanje v dvoposteljnih sobah v hotelu 3*, vožnjo 
za ladjico na relaciji Bratislava - Dunaj. 
 

Z LADJICO PO DONAVI  2 dni 
 
1.DAN:  SLOVENIJA – PASSAU 
Odhod avtobusa v zgodnjih jutranjih urah izpred 
dogovorjenega mesta. Pot nas bo vodila v Avstrijo, 
točneje do Salzburga. Prestolnica avstrijske zvezne 
dežele Solnograške leži ob reki Salzach, ki jo močno 
povezuje s tradicijo kopanja soli v bližnjih rudnikih. Prav 
to »belo zlato« je prinašalo denar za izgradnjo čudovitih 
stavb, ki jih bomo srečali na našem sprehodu skozi 
mesto. Najprej nas bodo navdušili vrtovi Mirabell, nato 
pa si bomo ogledali Mozartovo rojstno hišo, Žitno ulico, 
najmanjšo hišo v mestu, stolnico... Po ogledu nekaj časa 
prosto za osvežitev, nato pa bomo nadaljevali z vožnjo 
proti Nemčiji.Po prihodu v Passau sledi ogled mesta ob 
sotočju treh rek. Ogledali si bomo katedralo z 
impozantnimi orglami, se spustili do nabrežja do stare 
mestne hiše in se sprehodili čisto do sotočja Ilza, Donave 
in Inna. Namestitev v hotelu, večerja in prenočevanje. 
 
2.  DAN: PASSAU – LINZ – SLOVENIJA 
Po zajtrku in kratkem sprehodu se bomo vkrcali na ladjo 
družbe Wurm& Koch, katere plovila  že 35 let plujejo po 
Donavi. Pred nami je dan poln lepih doživetij. Sproščena 
vožnja po reki, ki se lenobno vije po pokrajini, posejani z 
gradovi, dvorci, cerkvami in mesti. Vmes si lahko za 
doplačilo privoščite kosilo. Po prihodu v Linz se bomo 
sprehodili do osrednjega trga s Kužnim znamenjem, in 
okoli nas se bodo nanizale pomembne stavbe. Med njimi 
je tudi sodobna pridobitev mesta Ars elektronika, 
Pöstlingberg z zobato železnico, jezuitska cerkev, 
sladkosnedi pa lahko zavijete v slaščičarno na linško 
torto! Po ogledu sledi vožnja v smeri proti domu, s 
prihodom v večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestnine, parkirnine 
in ostale pristojbine, vse zunanje oglede po programu,  
polpenzion v hotelu, vožnjo z ladjo po Donavi,  vodenje 
in organizacijo izleta. 
 
 
 
 
 



21 
 

 
ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

SALZBURG IN ORLOVO GNEZDO 
 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu okoli 3.00 
ure zjutraj. Vožnja mimo Ljubljane, čez Karavanški predor 
v Avstrijo. Pot nas bo vodila po turski avtocesti mimo 
Salzburga z vmesnim postankom za jutranjo kavico. Po 
prihodu v Berchtesgaden se bomo povzpeli po gorski 
cesti proti Kehlsteinhausu  do znamenitega  Orlovega 
gnezda, kjer je neizprosni Hitler koval načrte med drugo 
svetovno vojno. Ob lepem vremenu je čudovit razgled na 
okolico. Po spustu lahko po želji obiščemo še rudnik soli 
(doplačilo vstopnina). Pred vstopom v rudnik bo vsak 
udeleženec dobil zaščitna oblačila in čelado. 
Temperatura v rudniških rovih je skozi vse leto enaka in 
znaša +12 °C. Podzemeljska avantura bo trajala približno 
uro in pol. Izvedeli bomo veliko zanimivosti, se spustili po 
rudarskih drčah in se peljali po podzemnem slanem 
jezeru. Polni lepih vtisov se bomo odpravili v Salzburg in 
se sprehodili po Mozartovem mestu. Spoznali bomo 
zgodbe in zgodovinske dogodke, ki nam pričajo o bogati 
zgodovini Solnograške prestolnice. Nad mestom se dviga 
impozantna trdnjava Hohensalzburg, kamor se lahko ob 
prostem času povzpnete z zobato železnico. Videli bomo 
Mozartovo rojstno hišo, Rotovž, rezidenco salzburških 
knezov-škofov, Mozartov spomenik in še številne druge 
znamenitosti. Pozno popoldan se bomo počasi odpravili 
proti domu. Po prihodu v Slovenijo sledi postanek za 
večerjo, nato pa nadaljevanje vožnje v smeri proti domu. 
 

 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
potovanja, ogled Orlovega gnezda, vse zunanje oglede 
po programu, večerjo. 
 
Doplačilo: vstopnina za rudnik soli. 

SALZKAMMERGUT in LEDENA JAMA 
 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in vožnja v 
smeri Graza ter naprej proti Salzkammergutu. Obiskali 
bomo ledeno jamo, ki leži nad Trauntalom le nekaj minut 
peš ob žičnice Schönbergalm. Led nastaja iz vode, ki 
pronica iz Dachsteina skozi male razpoke v skali. 
Nastajajo čudovite ledene oblike, ki spominjajo na 
magične figure. Povprečna temperatura je okoli 4°C, zato 
priporočamo dobra obuvala in topla oblačila. Po ogledu 
in sprehodu spust nazaj v dolino. Obiskali bomo tudi 
simpatično mestece St. Wolfgang, ki slovi po svoji 
posebni arhitekturi in simpatičnih ulicah. Najprej se 

bomo okrepčali s toplo malico, nat pa se odpravili na 
sprehod po mestu. Po ogledu nekaj časa prosto, nato pa 
se bomo odpravili nazaj proti Sloveniji. Postanek za 
okusno večerjo in nadaljevanje poti proti domu. 
 

 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, spremstvo vodnika, 
toplo malico, žičnico in vstopnino za ledeno jamo, 
večerjo na poti nazaj. 
 

DUNAJ IN ŽIVALSKI VRT 2 dni 

1.DAN: SLOVENIJA - DUNAJ 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in odhod 
avtobusa v jutranjih urah .Vožnja mimo Maribora, naprej 
do Dunaja. Po prihodu se bomo najprej zapeljali do 
dvorca Schönbrunn, kjer bomo obiskali živalski vrt, ki je 
najstarejši na svetu in tudi eden najlepših. Leta 1770 so v 
njem imeli že prvega slona. Ko so v živalskem vrtu dobili 
žirafo je mesto zajela »žirafomanija«. Ljudje so na vse 
možne načine uporabljali vzorce žiraf. Danes ga odlikuje 
veliko različnih vrst živalskih vrst, prijeten ambient, 
visoka kakovost bivalnega okolja živali. Po ogledu kratka 
vožnja na Donavski otok, kjer se bomo z dvigalom 
povzpeli na Donauturm, visok kar 150 m.  Na vrhu je 
rotirajoča se ploščad z restavracijo, kjer nam bodo 
postregli s kosilom. Uživali bomo v prečudovitem 
razgledu na mesto z okolico. Z ogledi bomo nadaljevali v 
središču mesta. Najprej krožni avtobusni ogled 
reprezentančnih stavb: Opera, Parlament, Mestna hiša, 
Burg Teater, Rathaus, Borza,…. Izstopili bomo nekje v 
bližini ringa in se sprehodili čez sloviti Hofburg, ki je dajal 
streho Habsburžanom celih 600 let. Z ogledi bomo 
nadaljevali po ulici Graben, ki slovi kot najimenitnejša 
dunajska ulica ter za hip pokukali v cerkev sv. Štefana, ki 
stoji nasproti moderne Haas Haus. Sledi prosto nekaj 
časa na trgovski Koroški ulici. Okoli 18.00 ure se bomo 
zapeljali v Prater. Obiskali bomo znamenito restavracijo 
Schweizerhaus, kjer bo tipična večerja (krača). Vožnja v 
hotel 3*, namestitev v sobe in prenočevanje. 
 
2.DAN: DUNAJ - SLOVENIJA 
Po zajtrku v hotelu sledi ogled muzeja voščenih lutk, kjer 
se bomo fotografirali s raznimi znanimi osebnostmi. Po 
ogledu muzeja kratka vožnja v Prater in še nekaj  časa 
prosto v Pratru za vožnjo z velikim kolesom ali kakšno 
drugo atrakcijo. Preden zapustimo Dunaj še skok do  
Hunderwaserjeve hiše, nato pa sledi vožnja v smeri proti 
domu. Na slovenski strani postanek za večerjo in 
nadaljevanje poti v smeri proti domu.  
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

 
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz s turističnim avtobusom, takse, 
cestnine, strokovno vodenje in organizacijo potovanja, 
namestitev v hotelu 3* v dvoposteljnih sobah z zajtrkom,  
vstopnino v živalski vrt, vstopnino za muzej voščenih 
lutk, večerjo v Pratru, vzpon na Donauturm s kosilom, 
večerjo na poti nazaj, vse zunanje oglede po programu. 

 
DUNAJ in BRATISLAVA 2 dni 

   
1. DAN: SLOVENIJA  -  DUNAJ – BRATISLAVA 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in odhod 
avtobusa ob 05.00 uri. Vožnja v smeri Maribora, Graza, 
vse do Dunaja. Jutranji postanek za kavo bomo naredili 
še pred prihodom v avstrijsko prestolnico. Postanek v 
nakupovalnem središču (SCS - Shopping Center Süd) ob 
južni vpadnici v Dunaj za manjše nakupe ali kavo (1-2 
uri). Nadaljevanje poti proti Bratislavi. Po prihodu ogled 
srednjeveškega mestnega jedra, nato pa se bomo spustili 
na glavni trg, se sprehodili mimo ostankov 
srednjeveškega obzidja, glavnih mestnih vrat do 
Michaelovega stolpa ter se ustavili pred Mozartovo 
palačo, kjer je čudežni deček že kot otrok blestel na 
enem izmed številnih koncertov. Zaključili bomo z 
ogledom Martinove katedrale, kjer so v času turške 
zasedbe kronali ogrske kralje.  Namestitev v hotelu 3* v 
središču mesta, večerja v pivnici in prenočevanje. 
 

 
 
2. DAN: BRATISLAVA – DUNAJ -  SLOVENIJA 
Po zajtrku se bomo ob 9.00h vkrcali na ladjico, s katero 
se bomo po veličastni Donavi zapeljali v avstrijsko 
prestolnico. Obiskali bomo Donavski otok, kjer se bomo 
povzpeli na 150 m visok Donauturm, od koder je krasen 
pogled na Dunaj in okolico. Nato bomo na krožni vožnji 
po Ringu spoznali osrednje reprezentativne stavbe: 

Naravoslovni muzej, Umetnostno-zgodovinski muzej, 
Parlament, Staro mestno hišo, Dvorno gledališče, 
Borzo... Sprehod bomo začeli v Hofburgu, ki je bil sedež 
Habsburškega imperija kar 600 let. Nadaljevali bomo z 
zanimivostmi kot so Avguštinska cerkev, Keisergruft, 
Štefanova cerkev, ulica Graben, Mozartova hiša... Nekaj 
časa prosto v središču mesta. Preden zapustimo Dunaj še 
postanek za ogled Hundertwasserjeve hiše, kjer boste 
imeli priložnost kupiti še zadnje spominke. Vožnja v 
smeri prosti domu s prihodom v večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz s sodobnim turističnim 
avtobusom, cestne pristojbine, parkirnine, zunanje 
oglede po programu, strokovno vodenje, vstopnico za 
Donavski stolp, večerjo v pivnici v Bratislavi, 
prenočevanje v dvoposteljnih sobah v hotelu 3*, vožnjo 
za ladjico na relaciji Bratislava - Dunaj. 
 

Z LADJICO PO DONAVI  2 dni 
 
1.DAN:  SLOVENIJA – PASSAU 
Odhod avtobusa v zgodnjih jutranjih urah izpred 
dogovorjenega mesta. Pot nas bo vodila v Avstrijo, 
točneje do Salzburga. Prestolnica avstrijske zvezne 
dežele Solnograške leži ob reki Salzach, ki jo močno 
povezuje s tradicijo kopanja soli v bližnjih rudnikih. Prav 
to »belo zlato« je prinašalo denar za izgradnjo čudovitih 
stavb, ki jih bomo srečali na našem sprehodu skozi 
mesto. Najprej nas bodo navdušili vrtovi Mirabell, nato 
pa si bomo ogledali Mozartovo rojstno hišo, Žitno ulico, 
najmanjšo hišo v mestu, stolnico... Po ogledu nekaj časa 
prosto za osvežitev, nato pa bomo nadaljevali z vožnjo 
proti Nemčiji.Po prihodu v Passau sledi ogled mesta ob 
sotočju treh rek. Ogledali si bomo katedralo z 
impozantnimi orglami, se spustili do nabrežja do stare 
mestne hiše in se sprehodili čisto do sotočja Ilza, Donave 
in Inna. Namestitev v hotelu, večerja in prenočevanje. 
 
2.  DAN: PASSAU – LINZ – SLOVENIJA 
Po zajtrku in kratkem sprehodu se bomo vkrcali na ladjo 
družbe Wurm& Koch, katere plovila  že 35 let plujejo po 
Donavi. Pred nami je dan poln lepih doživetij. Sproščena 
vožnja po reki, ki se lenobno vije po pokrajini, posejani z 
gradovi, dvorci, cerkvami in mesti. Vmes si lahko za 
doplačilo privoščite kosilo. Po prihodu v Linz se bomo 
sprehodili do osrednjega trga s Kužnim znamenjem, in 
okoli nas se bodo nanizale pomembne stavbe. Med njimi 
je tudi sodobna pridobitev mesta Ars elektronika, 
Pöstlingberg z zobato železnico, jezuitska cerkev, 
sladkosnedi pa lahko zavijete v slaščičarno na linško 
torto! Po ogledu sledi vožnja v smeri proti domu, s 
prihodom v večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestnine, parkirnine 
in ostale pristojbine, vse zunanje oglede po programu,  
polpenzion v hotelu, vožnjo z ladjo po Donavi,  vodenje 
in organizacijo izleta. 
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PRESTOLNICE OB DONAVI 2 dni 
 
1.DAN:  SLOVENIJA – BUDIMPEŠTA  
Odhod avtobusa v jutranjih urah izpred dogovorjenega 
mesta. Vožnja v smeri proti Mariboru in naprej čez Pince 
ter po avtocesti do Budimpešte. Vmes se bomo ustavljali 
po potrebi. Po prihodu se bomo povzpeli na Citadelo od 
koder se nam bo pogled odprl na Donavo in njene 
številne mostove, na veličastno stavbo Parlamenta, 
cerkev sv. Štefana, Budim... Nato se bomo odpravili na 
Budim do Matjaževe cerkve, ki je močno povezana z 
zgodovino mesta in prelomnimi dogodki. Obkrožale nas 
bomo znamenitosti: Ribiška trdnjava, spomenik sv. 
Štefanu, hotel Hilton... Kratek sprehod do Kraljeve 
palače, nato pa spust v Pešto. Nekaj prostega časa na 
glavni trgovski ulici Vaci, nato pa sprehod do cerkve sv. 
Štefana. Počasi se bomo odpravili v hotel, se osvežili, 
nato pa sledi večerja v pravi madžarski čardi, s cigansko 
glasbo, programom in tipično hrano ter pijačo. Vrnitev v 
hotel in prenočevanje. 
 
2.DAN:  BUDIMPEŠTA – BRATISLAVA  
Po zajtrku se bomo odpravili na ogled novejšega dela 
mesta s Trgom Herojev in gradom Vajdahunjad, ki sta 
nastala ob 1000-letnici prihoda madžarskih plemen na 
ozemlje današnje Madžarske. Po ogledu nas bo pot 
vodila v smeri Bratislave. Po prihodu ogled 
srednjeveškega mestnega jedra, nato pa se bomo spustili 
na glavni trg, se sprehodili mimo ostankov 
srednjeveškega obzidja, glavnih mestnih vrat do 
Michaelovega stolpa ter se ustavili pred Mozartovo 
palačo, kjer je čudežni deček že kot otrok blestel na 
enem izmed številnih koncertov. Zaključili bomo z 
ogledom Martinove katedrale, kjer so v času turške 
zasedbe kronali ogrske kralje.  Namestitev v hotelu 3* v 
središču mesta, večerja v pivnici in prenočevanje. 
 
3. DAN: BRATISLAVA – DUNAJ  
Po zajtrku v hotelu sledi kratka vožnja do avstrijske 
prestolnice. Na krožni vožnji po Ringu bomo spoznali 
osrednje reprezentativne stavbe: Naravoslovni muzej, 
Umetnostno-zgodovinski muzej, Parlament, Staro 
mestno hišo, Dvorno gledališče, Borzo... Sprehod bomo 
začeli v Hofburgu, ki je bil sedež Habsburškega imperija 
kar 600 let. Nadaljevali bomo z zanimivostmi kot so 
Avguštinska cerkev, Keisergruft, Štefanova cerkev, ulica 
Graben, Mozartova hiša... Nekaj časa prosto v središču 
mesta. Preden zapustimo Dunaj še postanek za ogled 
Hundertwasserjeve hiše, kjer boste imeli priložnost 
kupiti še zadnje spominke. Vožnja v smeri prosti domu s 
prihodom v večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu z 
dvema voznikoma, cestnine, parkirnine in druge 
pristojbine, dve nočitvi z zajtrkom v hotelu 3*, oglede po 
programu brez vstopnin, večerjo v čardi, večerjo v 
pivnici, stroške slovenskega vodnika, lokalno vodenje, 
kjer je potrebno, stroške organizacije potovanja. 

 

 

IZLET V OPATIJO IN KASTAV 
     
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in vožnja v 
smeri Ljubljane ter naprej proti Ilirski Bistrici. Mejo bomo 
prestopili pri Rupi. Po prihodu v letoviško mesto, ki še 
danes daje vtis avstroogrskega letovišča, nas bo pričakal 
lokalni vodnik in nam na kratko predstavil mesto z vsemi 
zanimivostmi. Po ogledu boste imeli nekaj časa prosto na 
kakšno kavo v eni izmed številnih kavarn ob obali. Naš 
naslednji postanek bo v kraju Kastav, ki ima bogato 
zgodovino in kulturno dediščino. Srce mesteca je 
Lokvina, glavni mestni trg, na katerem se nahaja stari 
kaštel. Mesto je obkroženo z naravo in gozdom, ki 
ponuja veliko možnosti za sprehode. Vsako leto prirejajo 
Festival kitare in Kastavsko kulturno poletje. Nekaj časa 
prosto, nato pa bomo Hrvaško zapustili. Na slovenski 
strani nas bo že čakalo okusno kosilo, nato pa bomo 
nadaljevali z ogledom v gručasti vasici  Prem, v osrčju 
Brkinov. Kraj je najbolj znan po svojem gradu in rojstni 
hiši pesnika slovenske moderne - Dragotina Ketteja. Iz 
domačih sliv, pa vaščani izdelujejo domačo brkinsko 
slivovko. Pot bomo nadaljevali proti domu, kamor bomo 
prispeli v večernih urah. 
 

 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
izleta, lokalni vodnik v Opatiji, vse zunanje oglede po 
programu, kosilo.  
 
Doplačilo po želji: vstopnina za grad Prem 1,50€, 1€ 
vodnje po gradu. 
 

ZAGREB  
 

 
 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in odhod 
avtobusa v jutranjih urah. Vožnja v smeri Zagreba in po 
prestopu meje postanek  za kavo. Nadaljevanje vožnje v 
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prestolnico, kjer se bomo podali na ogled Zagreba. Na 
poseben način bomo izvedeli vse o zgodovini, običajih in 
mestnem življenju. Nenavaden sprehod po mestu bo 
vodil »dobri duh«, ki nam bo razkril vse podrobnosti iz 
življenja slavnih zagrebških književnikov. Izpustil ne bo 
niti ljubezenskih zapletov, anekdot, idealov, potovanj ter 
dogodivščin iz šolskih klopi. Ogled bomo zaključili pri 
kavarni, kjer se boste lahko osvežili in nekaj časa boste 
imeli za samostojne oglede in nakupe. Popoldan se 
bomo odpravili v smeri proti Sloveniji, kjer bomo dan 
zaključili z okusno večerjo v priznanem gostišču. Prihod 
domov v  večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
potovanja, tematski ogled Zagreba in okusno večerjo. 
 

 
BRIJONI 

Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in odhod 
avtobusa v jutranjih urah. Vožnja v smeri Ljubljane ter 
naprej proti Hrastovljam in nadaljevali pot mimo Buzeta 
v smeri Pule. Prihod v Fažano. Kratek sprehod do 
pomola, kjer nas bo čakala ladja, ki vozi na Veliki Brijon. 
Tam nas bo pričakal turistični vlakec s katerim bomo 
naredili krožno vožnjo po otoku in obiskali tudi bolj 
oddaljene kraje. Na našem ogledu bomo videli zaliv 
Verige, ostanke rimske vile Rusticae, safari park z 
zebrami, enogrbo kamelo, lamo, sloni ter arheološki 
muzej, ki je danes v nekdanjem kaštelu iz 16. stoletja. 
Ogledali si bomo tudi notranjost male gotske cerkvice s 
stalno razstavo fresk. Po ogledu boste imeli nekaj 
prostega časa za kratek sprehod, kavo ali fotografiranje. 
Plovba z ladjico nazaj v Fažano, kjer nas bo čakal 
avtobus. Vožnja v smeri proti domu, na slovenski strani 
pa postanek na turistični kmetiji za večerjo. Predviden 
prihod v večernih urah. 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
izleta, izlet »Veliki Brijon«: vlakec, lokalni vodnik, vse 
vstopnine in oglede, večerjo na poti nazaj. 
 

PLITVIČKA JEZERA 

Odhod izpred dogovorjenega mesta v jutranjih urah. 
Vožnja v smeri Zagreba ter naprej proti Karlovcu. Po 
postanku za kavo bomo vožnjo nadaljevali vse do Plitvic. 
Po prihodu se bomo najprej okrepčali z malico za na 
žlico. Okrepčani se bomo odpravili na sprehod po 
urejenih poteh po parku. Voda polna apnenca prši na 
mah ter drugo rastlinje in ustvarja travertin – naravno 
pregrado, preko katere se zliva voda in ustvarja 
edinstvene slapove in brzice. Najvišji Veliki slap meri v 
višino 70 metrov in pod njim nastane reka Korana. Med 
kristalnimi jezeri in slapovi nas bodo vodile urejene poti, 
čez jezero Kozjak se bomo peljali z ladjico in na koncu še 
s turističnim vlakcem vse do izhoda iz parka. Polni lepih 
vtisov se bomo odpravili v smeri proti Sloveniji in naredili 
postanek na Bizeljskem. Dan bomo zaključili z večerjo v 
prijetnem gostišču. Vožnja v smeri proti domu. 
 

 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
potovanja, malico,  vstopnino za NP Plitvice, večerjo. 

Doplačila:  doplačilo za glasbo 3 ure tamburaši 250€, 
pijača, degustacija vina v repnici 5€ (3 vrste vina). 

OBSOTELJE IN HRVAŠKO ZAGORJE 
 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in odhod 
avtobusa v jutranjih urah. Vožnja v Rogaško Slatino, kjer 
bomo obiskali steklarno. Na lastne oči se boste lahko 
prepričali koliko truda je vloženega v en sam kristalni 
izdelek in zakaj kristalne izdelke Rogaška tako cenimo. Ali 
ločite kristal od kristalina? Vse to in še več, bomo izvedeli 
na ogledu steklarne. Pot nas bo vodila v Rogatec, do 
čudovitega dvorca Strmol. Dvorec se je razvil iz 
srednjeveškega stolpa, ki so ga 1436 Celjski Grofje 
podelili Jakobu Strmolskemu iz Cerkelj na Gorenjskem  in 
je skozi stoletja menjaval številne lastnike. Stolp je 
zametek graščine in je v jedru današnjega gradu še 
ohranjen. Najprej bo sprejem na dvorišču  dvorca s 
kozarcem vina. Nato se bomo okrepčali z enolončnico iz 
kotla v črni kuhinji. Okrepčani bomo pot nadaljevali na 
hrvaško stran v Krapino. Obiskali bomo zanimiv muzej 
Evolucije, ki govori o naši preteklosti in življenju 
neandertalcev. Na Hušnjakovam Brdu so našli okoli 900 
ostankov fosilnih kosti pračloveka, kar priča o največjem 
najdišču. Nadaljevanje vožnje čez Zagorje vse do 
Kumrovca, kjer bomo obiskali muzej na prostem. Etno 
muzej Staro selo Kumrovec obsega okoli 40 obnovljenih 
hiš, od stanovanjskih, gospodarskih, delavnic, kašč in 
nekaj vodnjakov.  V 18 hišah so uredili stalno muzejsko 
postavitev o življenju in delu Zagorcev, na prehodu iz 19. 
v 20. stoletje. Sprehodili se bomo in si ogledali vas. Po 
ogledu sledi prestop meje in prihod v Obsotelje. Obiskali 
klet penin Istenič. Najprej se bomo seznanili s 
postopkom proizvodnje penin, nato pa degustirali 3 
vzorce. Po ogledu še nekaj časa prosto za nakup penin. 
Nadaljevanje poti proti Brežicam, do Krškega. Večerja na 
turistični kmetiji, nato pa vožnja v smeri proti domu.  
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz s sodobnim turističnim 
avtobusom, strokovno vodenje potovanja, ogled 
steklarne Rogaška, toplo malico in sprejem na Strmolu, 
vstopnino za muzej Evolucije, vstopnino za Etno selo 
Kumrovec, degustacijo treh vrst penin v kleti Istenič, 
večerjo na slovenski strani na kmečkem turizmu. 
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PRESTOLNICE OB DONAVI 2 dni 
 
1.DAN:  SLOVENIJA – BUDIMPEŠTA  
Odhod avtobusa v jutranjih urah izpred dogovorjenega 
mesta. Vožnja v smeri proti Mariboru in naprej čez Pince 
ter po avtocesti do Budimpešte. Vmes se bomo ustavljali 
po potrebi. Po prihodu se bomo povzpeli na Citadelo od 
koder se nam bo pogled odprl na Donavo in njene 
številne mostove, na veličastno stavbo Parlamenta, 
cerkev sv. Štefana, Budim... Nato se bomo odpravili na 
Budim do Matjaževe cerkve, ki je močno povezana z 
zgodovino mesta in prelomnimi dogodki. Obkrožale nas 
bomo znamenitosti: Ribiška trdnjava, spomenik sv. 
Štefanu, hotel Hilton... Kratek sprehod do Kraljeve 
palače, nato pa spust v Pešto. Nekaj prostega časa na 
glavni trgovski ulici Vaci, nato pa sprehod do cerkve sv. 
Štefana. Počasi se bomo odpravili v hotel, se osvežili, 
nato pa sledi večerja v pravi madžarski čardi, s cigansko 
glasbo, programom in tipično hrano ter pijačo. Vrnitev v 
hotel in prenočevanje. 
 
2.DAN:  BUDIMPEŠTA – BRATISLAVA  
Po zajtrku se bomo odpravili na ogled novejšega dela 
mesta s Trgom Herojev in gradom Vajdahunjad, ki sta 
nastala ob 1000-letnici prihoda madžarskih plemen na 
ozemlje današnje Madžarske. Po ogledu nas bo pot 
vodila v smeri Bratislave. Po prihodu ogled 
srednjeveškega mestnega jedra, nato pa se bomo spustili 
na glavni trg, se sprehodili mimo ostankov 
srednjeveškega obzidja, glavnih mestnih vrat do 
Michaelovega stolpa ter se ustavili pred Mozartovo 
palačo, kjer je čudežni deček že kot otrok blestel na 
enem izmed številnih koncertov. Zaključili bomo z 
ogledom Martinove katedrale, kjer so v času turške 
zasedbe kronali ogrske kralje.  Namestitev v hotelu 3* v 
središču mesta, večerja v pivnici in prenočevanje. 
 
3. DAN: BRATISLAVA – DUNAJ  
Po zajtrku v hotelu sledi kratka vožnja do avstrijske 
prestolnice. Na krožni vožnji po Ringu bomo spoznali 
osrednje reprezentativne stavbe: Naravoslovni muzej, 
Umetnostno-zgodovinski muzej, Parlament, Staro 
mestno hišo, Dvorno gledališče, Borzo... Sprehod bomo 
začeli v Hofburgu, ki je bil sedež Habsburškega imperija 
kar 600 let. Nadaljevali bomo z zanimivostmi kot so 
Avguštinska cerkev, Keisergruft, Štefanova cerkev, ulica 
Graben, Mozartova hiša... Nekaj časa prosto v središču 
mesta. Preden zapustimo Dunaj še postanek za ogled 
Hundertwasserjeve hiše, kjer boste imeli priložnost 
kupiti še zadnje spominke. Vožnja v smeri prosti domu s 
prihodom v večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu z 
dvema voznikoma, cestnine, parkirnine in druge 
pristojbine, dve nočitvi z zajtrkom v hotelu 3*, oglede po 
programu brez vstopnin, večerjo v čardi, večerjo v 
pivnici, stroške slovenskega vodnika, lokalno vodenje, 
kjer je potrebno, stroške organizacije potovanja. 

 

 

IZLET V OPATIJO IN KASTAV 
     
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in vožnja v 
smeri Ljubljane ter naprej proti Ilirski Bistrici. Mejo bomo 
prestopili pri Rupi. Po prihodu v letoviško mesto, ki še 
danes daje vtis avstroogrskega letovišča, nas bo pričakal 
lokalni vodnik in nam na kratko predstavil mesto z vsemi 
zanimivostmi. Po ogledu boste imeli nekaj časa prosto na 
kakšno kavo v eni izmed številnih kavarn ob obali. Naš 
naslednji postanek bo v kraju Kastav, ki ima bogato 
zgodovino in kulturno dediščino. Srce mesteca je 
Lokvina, glavni mestni trg, na katerem se nahaja stari 
kaštel. Mesto je obkroženo z naravo in gozdom, ki 
ponuja veliko možnosti za sprehode. Vsako leto prirejajo 
Festival kitare in Kastavsko kulturno poletje. Nekaj časa 
prosto, nato pa bomo Hrvaško zapustili. Na slovenski 
strani nas bo že čakalo okusno kosilo, nato pa bomo 
nadaljevali z ogledom v gručasti vasici  Prem, v osrčju 
Brkinov. Kraj je najbolj znan po svojem gradu in rojstni 
hiši pesnika slovenske moderne - Dragotina Ketteja. Iz 
domačih sliv, pa vaščani izdelujejo domačo brkinsko 
slivovko. Pot bomo nadaljevali proti domu, kamor bomo 
prispeli v večernih urah. 
 

 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
izleta, lokalni vodnik v Opatiji, vse zunanje oglede po 
programu, kosilo.  
 
Doplačilo po želji: vstopnina za grad Prem 1,50€, 1€ 
vodnje po gradu. 
 

ZAGREB  
 

 
 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in odhod 
avtobusa v jutranjih urah. Vožnja v smeri Zagreba in po 
prestopu meje postanek  za kavo. Nadaljevanje vožnje v 
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prestolnico, kjer se bomo podali na ogled Zagreba. Na 
poseben način bomo izvedeli vse o zgodovini, običajih in 
mestnem življenju. Nenavaden sprehod po mestu bo 
vodil »dobri duh«, ki nam bo razkril vse podrobnosti iz 
življenja slavnih zagrebških književnikov. Izpustil ne bo 
niti ljubezenskih zapletov, anekdot, idealov, potovanj ter 
dogodivščin iz šolskih klopi. Ogled bomo zaključili pri 
kavarni, kjer se boste lahko osvežili in nekaj časa boste 
imeli za samostojne oglede in nakupe. Popoldan se 
bomo odpravili v smeri proti Sloveniji, kjer bomo dan 
zaključili z okusno večerjo v priznanem gostišču. Prihod 
domov v  večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
potovanja, tematski ogled Zagreba in okusno večerjo. 
 

 
BRIJONI 

Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in odhod 
avtobusa v jutranjih urah. Vožnja v smeri Ljubljane ter 
naprej proti Hrastovljam in nadaljevali pot mimo Buzeta 
v smeri Pule. Prihod v Fažano. Kratek sprehod do 
pomola, kjer nas bo čakala ladja, ki vozi na Veliki Brijon. 
Tam nas bo pričakal turistični vlakec s katerim bomo 
naredili krožno vožnjo po otoku in obiskali tudi bolj 
oddaljene kraje. Na našem ogledu bomo videli zaliv 
Verige, ostanke rimske vile Rusticae, safari park z 
zebrami, enogrbo kamelo, lamo, sloni ter arheološki 
muzej, ki je danes v nekdanjem kaštelu iz 16. stoletja. 
Ogledali si bomo tudi notranjost male gotske cerkvice s 
stalno razstavo fresk. Po ogledu boste imeli nekaj 
prostega časa za kratek sprehod, kavo ali fotografiranje. 
Plovba z ladjico nazaj v Fažano, kjer nas bo čakal 
avtobus. Vožnja v smeri proti domu, na slovenski strani 
pa postanek na turistični kmetiji za večerjo. Predviden 
prihod v večernih urah. 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
izleta, izlet »Veliki Brijon«: vlakec, lokalni vodnik, vse 
vstopnine in oglede, večerjo na poti nazaj. 
 

PLITVIČKA JEZERA 

Odhod izpred dogovorjenega mesta v jutranjih urah. 
Vožnja v smeri Zagreba ter naprej proti Karlovcu. Po 
postanku za kavo bomo vožnjo nadaljevali vse do Plitvic. 
Po prihodu se bomo najprej okrepčali z malico za na 
žlico. Okrepčani se bomo odpravili na sprehod po 
urejenih poteh po parku. Voda polna apnenca prši na 
mah ter drugo rastlinje in ustvarja travertin – naravno 
pregrado, preko katere se zliva voda in ustvarja 
edinstvene slapove in brzice. Najvišji Veliki slap meri v 
višino 70 metrov in pod njim nastane reka Korana. Med 
kristalnimi jezeri in slapovi nas bodo vodile urejene poti, 
čez jezero Kozjak se bomo peljali z ladjico in na koncu še 
s turističnim vlakcem vse do izhoda iz parka. Polni lepih 
vtisov se bomo odpravili v smeri proti Sloveniji in naredili 
postanek na Bizeljskem. Dan bomo zaključili z večerjo v 
prijetnem gostišču. Vožnja v smeri proti domu. 
 

 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
potovanja, malico,  vstopnino za NP Plitvice, večerjo. 

Doplačila:  doplačilo za glasbo 3 ure tamburaši 250€, 
pijača, degustacija vina v repnici 5€ (3 vrste vina). 

OBSOTELJE IN HRVAŠKO ZAGORJE 
 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in odhod 
avtobusa v jutranjih urah. Vožnja v Rogaško Slatino, kjer 
bomo obiskali steklarno. Na lastne oči se boste lahko 
prepričali koliko truda je vloženega v en sam kristalni 
izdelek in zakaj kristalne izdelke Rogaška tako cenimo. Ali 
ločite kristal od kristalina? Vse to in še več, bomo izvedeli 
na ogledu steklarne. Pot nas bo vodila v Rogatec, do 
čudovitega dvorca Strmol. Dvorec se je razvil iz 
srednjeveškega stolpa, ki so ga 1436 Celjski Grofje 
podelili Jakobu Strmolskemu iz Cerkelj na Gorenjskem  in 
je skozi stoletja menjaval številne lastnike. Stolp je 
zametek graščine in je v jedru današnjega gradu še 
ohranjen. Najprej bo sprejem na dvorišču  dvorca s 
kozarcem vina. Nato se bomo okrepčali z enolončnico iz 
kotla v črni kuhinji. Okrepčani bomo pot nadaljevali na 
hrvaško stran v Krapino. Obiskali bomo zanimiv muzej 
Evolucije, ki govori o naši preteklosti in življenju 
neandertalcev. Na Hušnjakovam Brdu so našli okoli 900 
ostankov fosilnih kosti pračloveka, kar priča o največjem 
najdišču. Nadaljevanje vožnje čez Zagorje vse do 
Kumrovca, kjer bomo obiskali muzej na prostem. Etno 
muzej Staro selo Kumrovec obsega okoli 40 obnovljenih 
hiš, od stanovanjskih, gospodarskih, delavnic, kašč in 
nekaj vodnjakov.  V 18 hišah so uredili stalno muzejsko 
postavitev o življenju in delu Zagorcev, na prehodu iz 19. 
v 20. stoletje. Sprehodili se bomo in si ogledali vas. Po 
ogledu sledi prestop meje in prihod v Obsotelje. Obiskali 
klet penin Istenič. Najprej se bomo seznanili s 
postopkom proizvodnje penin, nato pa degustirali 3 
vzorce. Po ogledu še nekaj časa prosto za nakup penin. 
Nadaljevanje poti proti Brežicam, do Krškega. Večerja na 
turistični kmetiji, nato pa vožnja v smeri proti domu.  
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz s sodobnim turističnim 
avtobusom, strokovno vodenje potovanja, ogled 
steklarne Rogaška, toplo malico in sprejem na Strmolu, 
vstopnino za muzej Evolucije, vstopnino za Etno selo 
Kumrovec, degustacijo treh vrst penin v kleti Istenič, 
večerjo na slovenski strani na kmečkem turizmu. 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

KORNATI IN ENTO LAND 2 dni 

 

1.DAN: CELJE – MURTER – KORNATI - ŠIBENIK 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in vožnja v 
smeri Zagreba ter po avtocesti naprej vse do izvoza za 
Murter! Po prihodu v jutranjih urah se bomo v pristanu 
vkrcali na turistično ladjo. Peljali se bomo mimo otočkov 
ter kaj kmalu vstopili v Nacionalni park Koranti pri otoku 
Kornat in prvem pristanišču Opat. Plovba ob 
najatraktivnejšem delu, ki gleda proti odprtemu morju. 
Na ladji nam bodo postregli s kosilom (ribji ali mesni 
menu, pijača ob kosilu). Na otoku Levrnaku bomo 
naredili postanek za kopanje, lahko pa se sprehodimo do 
razgledne točke. Plovba ob otoku Kornat in izhod iz 
Nacionalnega parka skozi izhod Proversa. Nadaljevanje 
plovbe do Žutske skupine otokov in postanek za kopanje. 
V Murter se bomo vrnili ob 18.00 uri. Kratka vožnja do 
hotela v Šibeniku, namestitev v sobe in večerja. 

2.DAN: ŠIBENIK – ETNOLAND – CELJE 
Po zajtrku v hotelu bomo izpraznili sobe in si vzeli čas za 
jutranjo kavo, po želji tudi kopanje. Vožnja v bližnjo etno 
vas, kjer nas bodo pričakali z aperitivom. Nato si bomo 
ogledali avtentično dalmatinsko vas, etnografski muzej 
dalmatinske zagore »Didovakuča«, vrt in pokušali 
domači pršut s kozarcem vina v izvirni dalmatinski kleti. 
Nato sledi kosilo (juha, pečeno meso, pečen krompir, 
solata, domači kruh, sladica, 0,2dcl vina in 0,5l mineralne 
vode) ob zvokih kitare in mandoline. Okrepčani  in polni 
lepih vtisov bomo pot nadaljevali proti domu, s 
prihodom v večernih urah. 

CENA VKLJUČUJE: prevoz s sodobnim turističnim 
avtobusom, strokovno vodenje potovanja, celodnevni 
izlet z ladjo v Nacionalni park Kornati, kosilo na ladji, 
pijača v času kosila, namestitev v dvoposteljnih sobah s 
polpenzionom v hotelu 3*, ogled etno vasi, pokušina 
domačega pršuta s kozarcem vina, kosilo z vključeno 
pijačo (0,2l vina, 0,5l mineralne vode), glasba – 
mandolina in kitara. 

 

ZADAR, KORNATI IN RASTOKE 2 dni 

1.DAN: CELJE – ZADAR - TELAŠČICA 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in vožnja v 
smeri Zagreba ter naprej po avtocesti do Zadra. Po 
prihodu se bomo vkrcali na ladjo in se peljali v smeri 
Dugega otoka, čez prehod Velika proversa, kjer se nam 
odpre pogled na Kornate. Plovba mi mo svetilnika »Tri 
sestrice« ter mimo visokih sten, ki se dvigajo do 120 
metrov nad morsko gladino, vse do nenaseljene strani 
otoka, kjer se bomo zasidrali v enem od prekrasnih 
zalivov. Čas za kopanje nato pa plovba v zaliv Mir v park 
narave Telaščica, kjer bo kosilo v restavraciji.  Na poti 
nazaj se bomo ustavili še v Kukljici na otoku Ugljan, kjer 
boste imeli nekaj časa za sprehod, kavo ali sladoled. 
Vrnitev v Zadar, vožnja v hotel in namestitev v sobe. 
Večerja (vključena pijača – namizno vino, pivo, voda ali 
brezalkoholna pijača) in prenočevanje.  

 

2.DAN: ZADAR – RASTOKE - CELJE 
Po zajtrku v hotelu nekaj časa prosto za kavo, nato pa 
vožnja v smeri proti domu. Namenili se bomo po stari 
cesti in se med potjo ustavili v Rastokah, ki jih imenujejo 
tudi »male Plitvice«. Ogledali si bomo kanjon reke 
Korane, slapove Slunjčice. Prvi mlini so nastali v 17.st, 
največ pa jih je delovalo konec 19.st. Sprehodili se bomo 
čez enega najstarejših slapov in obiskali stari mlin, kjer 
boste lahko kakšen izdelek tudi kupili. Nato bomo 
obiskali ostanke znamenite utrdbe iz časa turških 
napadov (12.st.) in cerkev sv. Trojice. Po ogledu nas bo 
čakala topla malica v prijetni restavraciji. Okrepčani 
bomo pot nadaljevali proti domu, kamor bomo prispeli v 
večernih urah. 

CENA VKLJUČUJE: prevoz s turističnim avtobusom, 
strokovno vodenje izleta, celodnevni izlet z ladjico: 
aperitiv, sendvič s šunko in sirom, kosilo: riba ali meso na 
žaru, solata, priloga, sladica na ladji, pijača: črno vino, 
belo vino, voda, sok v neomejenih količinah, namestitev 
v hotelu 3* v Zadru v dvoposteljnih sobah s 
polpenzionom, pri večerji v hotelu vključena pijača  
(namizno vino, pivo, voda ali brezalkoholna pijača),  
ogled Rastok in malica za na žlico. 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

SKRIVNOSTI KRKA IN GOLI OTOK 2 dni 

 
Zbor potnikov na dogovorjenem mestu v jutranjih urah 
in vožnja v smeri Ljubljane ter naprej mimo Ilirske 
Bistrice proti Reki. Pot nas bo vodila čez nekdanji Titov 
most v mesto Krk. Kratek jutranji sprehod ob obali do 
pristana za ladje. Vkrcali se bomo na leseno barko in 
takoj nam bodo postregli z ocvrtimi giricami in kruhom. 
Medtem bomo zapustili Krški zaliv in se peljali ob obali 
Stare Baške ter proti otoku Sveti Grgur. Spremljala nas 
bo slikovita strna skalnata obala. Po prihodu na Goli otok 
ali „jugoslovanski Alkatraz“ se bomo z vodnikom 
sprehodili po otoku. Videli bomo delavnice zapornikov in 
objekte, ki so v slabem stanju pričakali zanimanje 
turistov. Prosto pijačo v restavraciji ob morju in vrnitev 
na ladjo, kjer nas bo čakalo kosilo (ribji ali mesni meni, 
pri kosilu vključena pijača in kava). Plovba nazaj v smeri 
Krka in vme spostanek na otoku Galebov, kjer bomo 
skupaj hranili galebe. Vrnitev v Krk in vožnja  v smeri 
proti domu. 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
potovanja, celodnevni izlet z ladjo (zajtrk: pečene girice, 
kruh, kozarec vina), kosilo (ribji ali mesni meni), pijača pri 
kosilu, kava, ogled Golega otoka. 

 
DUBROVNIK IN OBIRANJE MANDARIN 

 

1.DAN:  SLOVENIJA – DUBROVNIK – NEUM 
Odhod avtobusa izpred dogovorjenega mesta ob 00.00  
in vožnja v smeri Hrvaške ter po avtocesti in prihod v 
dopoldanskih urah v Dubrovnik. Nastanek mesta 

Dubrovnika sega v daljno preteklost ter je obdana z 
legendami. Od več legend o njegovem nastanku je 
zgodovinsko najbolj utemeljena legenda, ki povezuje 
nastanek novega mesta z uničenjem in propadom 
starega rimskega mesta Epidaura (današnji Cavtata) v 7. 
stoletju. Pozneje se je mesto razvilo v pomembno 
trgovsko silo in središče mestne državice, Dubrovniške 
republike, ki je obstajala do leta 1808. Sprehodili se 
bomo po starem jedru, ki ga obdaja venec obzidja, po 
večnem Stradunu, si ogledali Frančiškanski samostan, 
katedralo sv. Vlaha in stari pristaniški del z nekdanjo 
karanteno. Nekaj časa prosto in po želji sprehod po 
dubrovniškem obzidju (doplačilo). Krajša vožnja v 
bosansko letoviško mesto Neum. Namestitev v hotelu 3*, 
večerja in prenočevanje. 
 
2.DAN: NEUM – DOLINA NERETVE - SLOVENIJA 
Po zajtrku bomo Neum zapustili in sledi kratka vožnja na 
Hrvaško stran v Metković. Sprejeli nas bomo prijazni 
domačini in nas najprej peljali na obiranje mandarin, 
nato pa nam bodo postregli s sadjem in domačo rakijo. 
Po krajši osvežitvi, se bomo podali na plovbo s posebnimi 
čolni po rokavih, kanalih in pritokih reke Neretve. Oaza 
zelenila nas bo  obdajala z vseh strani, veliko pr 
priložnosti za lepe fotografije, da pa ne bomo lačni, nas 
bodo pogostili z domačim sirom, pršutom in vinom. 
Prijetno druženje bomo nadaljeval ob kosilu in glasbi. V 
popoldanskih urah se bomo poslovili ter nadaljevali pot v 
smeri proti domu s prihodom v nočnih urah. 
 

 
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz s sodobnim turističnim 
avtobusom, strokovno vodenje potovanja, namestitev v 
dvoposteljne sobe hotelu*** v Neumu, večerjo v hotelu, 
vstopnino v frančiškanski samostan, lokalnega vodnika v 
Dubrovniku, dobrodošlico (sadje in rakija), sir, pršut in 
vino, kosilo z glasbo, vožnjo s čolni po rokavih Neretve. 

ODKRIVAJTE SVET Z NAMI... 
PONUDBA POTOVANJ IN POČITNIC  

PO CELEM SVETU! 
info@solis-turizem.si 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

KORNATI IN ENTO LAND 2 dni 

 

1.DAN: CELJE – MURTER – KORNATI - ŠIBENIK 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in vožnja v 
smeri Zagreba ter po avtocesti naprej vse do izvoza za 
Murter! Po prihodu v jutranjih urah se bomo v pristanu 
vkrcali na turistično ladjo. Peljali se bomo mimo otočkov 
ter kaj kmalu vstopili v Nacionalni park Koranti pri otoku 
Kornat in prvem pristanišču Opat. Plovba ob 
najatraktivnejšem delu, ki gleda proti odprtemu morju. 
Na ladji nam bodo postregli s kosilom (ribji ali mesni 
menu, pijača ob kosilu). Na otoku Levrnaku bomo 
naredili postanek za kopanje, lahko pa se sprehodimo do 
razgledne točke. Plovba ob otoku Kornat in izhod iz 
Nacionalnega parka skozi izhod Proversa. Nadaljevanje 
plovbe do Žutske skupine otokov in postanek za kopanje. 
V Murter se bomo vrnili ob 18.00 uri. Kratka vožnja do 
hotela v Šibeniku, namestitev v sobe in večerja. 

2.DAN: ŠIBENIK – ETNOLAND – CELJE 
Po zajtrku v hotelu bomo izpraznili sobe in si vzeli čas za 
jutranjo kavo, po želji tudi kopanje. Vožnja v bližnjo etno 
vas, kjer nas bodo pričakali z aperitivom. Nato si bomo 
ogledali avtentično dalmatinsko vas, etnografski muzej 
dalmatinske zagore »Didovakuča«, vrt in pokušali 
domači pršut s kozarcem vina v izvirni dalmatinski kleti. 
Nato sledi kosilo (juha, pečeno meso, pečen krompir, 
solata, domači kruh, sladica, 0,2dcl vina in 0,5l mineralne 
vode) ob zvokih kitare in mandoline. Okrepčani  in polni 
lepih vtisov bomo pot nadaljevali proti domu, s 
prihodom v večernih urah. 

CENA VKLJUČUJE: prevoz s sodobnim turističnim 
avtobusom, strokovno vodenje potovanja, celodnevni 
izlet z ladjo v Nacionalni park Kornati, kosilo na ladji, 
pijača v času kosila, namestitev v dvoposteljnih sobah s 
polpenzionom v hotelu 3*, ogled etno vasi, pokušina 
domačega pršuta s kozarcem vina, kosilo z vključeno 
pijačo (0,2l vina, 0,5l mineralne vode), glasba – 
mandolina in kitara. 

 

ZADAR, KORNATI IN RASTOKE 2 dni 

1.DAN: CELJE – ZADAR - TELAŠČICA 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in vožnja v 
smeri Zagreba ter naprej po avtocesti do Zadra. Po 
prihodu se bomo vkrcali na ladjo in se peljali v smeri 
Dugega otoka, čez prehod Velika proversa, kjer se nam 
odpre pogled na Kornate. Plovba mi mo svetilnika »Tri 
sestrice« ter mimo visokih sten, ki se dvigajo do 120 
metrov nad morsko gladino, vse do nenaseljene strani 
otoka, kjer se bomo zasidrali v enem od prekrasnih 
zalivov. Čas za kopanje nato pa plovba v zaliv Mir v park 
narave Telaščica, kjer bo kosilo v restavraciji.  Na poti 
nazaj se bomo ustavili še v Kukljici na otoku Ugljan, kjer 
boste imeli nekaj časa za sprehod, kavo ali sladoled. 
Vrnitev v Zadar, vožnja v hotel in namestitev v sobe. 
Večerja (vključena pijača – namizno vino, pivo, voda ali 
brezalkoholna pijača) in prenočevanje.  

 

2.DAN: ZADAR – RASTOKE - CELJE 
Po zajtrku v hotelu nekaj časa prosto za kavo, nato pa 
vožnja v smeri proti domu. Namenili se bomo po stari 
cesti in se med potjo ustavili v Rastokah, ki jih imenujejo 
tudi »male Plitvice«. Ogledali si bomo kanjon reke 
Korane, slapove Slunjčice. Prvi mlini so nastali v 17.st, 
največ pa jih je delovalo konec 19.st. Sprehodili se bomo 
čez enega najstarejših slapov in obiskali stari mlin, kjer 
boste lahko kakšen izdelek tudi kupili. Nato bomo 
obiskali ostanke znamenite utrdbe iz časa turških 
napadov (12.st.) in cerkev sv. Trojice. Po ogledu nas bo 
čakala topla malica v prijetni restavraciji. Okrepčani 
bomo pot nadaljevali proti domu, kamor bomo prispeli v 
večernih urah. 

CENA VKLJUČUJE: prevoz s turističnim avtobusom, 
strokovno vodenje izleta, celodnevni izlet z ladjico: 
aperitiv, sendvič s šunko in sirom, kosilo: riba ali meso na 
žaru, solata, priloga, sladica na ladji, pijača: črno vino, 
belo vino, voda, sok v neomejenih količinah, namestitev 
v hotelu 3* v Zadru v dvoposteljnih sobah s 
polpenzionom, pri večerji v hotelu vključena pijača  
(namizno vino, pivo, voda ali brezalkoholna pijača),  
ogled Rastok in malica za na žlico. 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

SKRIVNOSTI KRKA IN GOLI OTOK 2 dni 

 
Zbor potnikov na dogovorjenem mestu v jutranjih urah 
in vožnja v smeri Ljubljane ter naprej mimo Ilirske 
Bistrice proti Reki. Pot nas bo vodila čez nekdanji Titov 
most v mesto Krk. Kratek jutranji sprehod ob obali do 
pristana za ladje. Vkrcali se bomo na leseno barko in 
takoj nam bodo postregli z ocvrtimi giricami in kruhom. 
Medtem bomo zapustili Krški zaliv in se peljali ob obali 
Stare Baške ter proti otoku Sveti Grgur. Spremljala nas 
bo slikovita strna skalnata obala. Po prihodu na Goli otok 
ali „jugoslovanski Alkatraz“ se bomo z vodnikom 
sprehodili po otoku. Videli bomo delavnice zapornikov in 
objekte, ki so v slabem stanju pričakali zanimanje 
turistov. Prosto pijačo v restavraciji ob morju in vrnitev 
na ladjo, kjer nas bo čakalo kosilo (ribji ali mesni meni, 
pri kosilu vključena pijača in kava). Plovba nazaj v smeri 
Krka in vme spostanek na otoku Galebov, kjer bomo 
skupaj hranili galebe. Vrnitev v Krk in vožnja  v smeri 
proti domu. 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
potovanja, celodnevni izlet z ladjo (zajtrk: pečene girice, 
kruh, kozarec vina), kosilo (ribji ali mesni meni), pijača pri 
kosilu, kava, ogled Golega otoka. 

 
DUBROVNIK IN OBIRANJE MANDARIN 

 

1.DAN:  SLOVENIJA – DUBROVNIK – NEUM 
Odhod avtobusa izpred dogovorjenega mesta ob 00.00  
in vožnja v smeri Hrvaške ter po avtocesti in prihod v 
dopoldanskih urah v Dubrovnik. Nastanek mesta 

Dubrovnika sega v daljno preteklost ter je obdana z 
legendami. Od več legend o njegovem nastanku je 
zgodovinsko najbolj utemeljena legenda, ki povezuje 
nastanek novega mesta z uničenjem in propadom 
starega rimskega mesta Epidaura (današnji Cavtata) v 7. 
stoletju. Pozneje se je mesto razvilo v pomembno 
trgovsko silo in središče mestne državice, Dubrovniške 
republike, ki je obstajala do leta 1808. Sprehodili se 
bomo po starem jedru, ki ga obdaja venec obzidja, po 
večnem Stradunu, si ogledali Frančiškanski samostan, 
katedralo sv. Vlaha in stari pristaniški del z nekdanjo 
karanteno. Nekaj časa prosto in po želji sprehod po 
dubrovniškem obzidju (doplačilo). Krajša vožnja v 
bosansko letoviško mesto Neum. Namestitev v hotelu 3*, 
večerja in prenočevanje. 
 
2.DAN: NEUM – DOLINA NERETVE - SLOVENIJA 
Po zajtrku bomo Neum zapustili in sledi kratka vožnja na 
Hrvaško stran v Metković. Sprejeli nas bomo prijazni 
domačini in nas najprej peljali na obiranje mandarin, 
nato pa nam bodo postregli s sadjem in domačo rakijo. 
Po krajši osvežitvi, se bomo podali na plovbo s posebnimi 
čolni po rokavih, kanalih in pritokih reke Neretve. Oaza 
zelenila nas bo  obdajala z vseh strani, veliko pr 
priložnosti za lepe fotografije, da pa ne bomo lačni, nas 
bodo pogostili z domačim sirom, pršutom in vinom. 
Prijetno druženje bomo nadaljeval ob kosilu in glasbi. V 
popoldanskih urah se bomo poslovili ter nadaljevali pot v 
smeri proti domu s prihodom v nočnih urah. 
 

 
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz s sodobnim turističnim 
avtobusom, strokovno vodenje potovanja, namestitev v 
dvoposteljne sobe hotelu*** v Neumu, večerjo v hotelu, 
vstopnino v frančiškanski samostan, lokalnega vodnika v 
Dubrovniku, dobrodošlico (sadje in rakija), sir, pršut in 
vino, kosilo z glasbo, vožnjo s čolni po rokavih Neretve. 

ODKRIVAJTE SVET Z NAMI... 
PONUDBA POTOVANJ IN POČITNIC  

PO CELEM SVETU! 
info@solis-turizem.si 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

PRAZNIK BUČ FESTA DELLA ZUCCA 
 PUŠJA VAS - VENZONE 

OKTOBER  

Zbor potnikov na dogovorjenem mestu v jutranjih urah 
in vožnja v smeri mimo Ljubljane in Kranja z vmesnim 
postankom za jutranjo kavico. Nato bomo pot nadaljevali 
proti Italiji do Pušje vasi oz. Venzone, kjer vsako leto v 
mesecu oktobru prirejajo festival buč. Sprehodili se 
bomo po srednjeveškem centru, ki je bil med potresom 
leta 1976 skoraj v celoti porušen. Vasica se je nato s 
pomočjo Unesca in pridnih domačinov dvignila iz ruševin 
in zopet zasijala v svoji srednjeveški lepoti. Nato se bomo 
prepustili vrvežu mesta, kjer cela vas in vseh 350 
domačih prostovoljcev živi za ta dogodek. Praznik obišče 
preko 60.000 obiskovalcev iz Italije ter sosednje Avstrije 
in Slovenije. Celo mesto oživi v srednjeveškem duhu. 
Okna hiš in glavni trg so okrašeni z bučami. Na glavnem 
trgu pred mestno hišo  poteka izbor nadvojvode buč, 
razglasitev najboljših bučnih aranžmajev in izbor viteza 
bučnih jedi. Vsa mestna dvorišča in trgi so spremenjeni v 
gostišča kjer  ponujajo najrazličnejše bučne jedi: pizze, 
panine, bučne frtalje, bučno vino in liker, bučno moko, 
bučni kruh, njoke, pecivo z bučno marmelado. Na 
osrednji tržnici so  na ogled najrazličnejši bučni 
aranžmaji, buče in izdelki iz buč.  Naslednji postanek bo v 
središču proizvodnje pršuta, kjer bomo obiskali 
pršutarno. Sledi degustacija pršuta z grisini, vodo in 
vinom. Pot nas bo vodila v vinsko klet, kjer bomo imeli 
degustacijo vina. Polni lepih vtisov se bomo počasi vrnili 
nazaj proti domu, kjer se bomo ustavili še na turistični 
kmetiji v Brjih Po večerji nas bo gospodar peljal v svojo 
klet, kjer boste imeli možnost poskusiti vino in tudi kaj 
kupiti za domov. Prihod domov v večernih urah. 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, spremstvo vodnika 
na poti, zunanje oglede po programu brez vstopnin, 
ogled pršutarne z degustacijo, degustacijo vina, večerjo, 
organizacijo izleta. 

 
SVETE VIŠARJE – MONTE LUSARI 

 

 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in vožnja v 

smeri Ljubljane, Jesenic s postankom za jutranjo kavo.  
Nadaljevanje poti v smeri Kranjske gore, skozi Rateče na 
italijansko stran. Pod mogočnim Mangrtom se bleščita 
dve jezeri, ki ju imenujemo Belopeška ali Mangrtska. 
Sprehod do zgornjega jezera in kratek oddih v neokrnjeni 
naravi in čas za malico iz nahrbtnika. Samo kratka vožnja 
nas loči od  Trbiža, kjer bomo naredili kratek postanek za 
manjše nakupe ali kavo. Pot nas bo vodila v Žabnice, kjer 
se bomo z gondolo peljali na Svete Višarje. Od tam se širi 
razgled na vse strani, seveda v primeru lepega vremena. 
Obiskali bomo romarsko cerkev ter imeli nekaj časa 
prosto. Po povratku nazaj bomo Italijo zapustili. Na poti 
nazaj nas čaka okusno pozno kosilo. Okrepčani bomo pot 
nadaljevali v smeri proti domu, kamor bomo prispeli v 
večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
potovanja, povratna vozovnica na sv. Višarje, kosilo na 
poti nazaj. 
 
 

OGLEJ IN GRADEŽ 
»GRADOVI IN MESTA V OBJEMU TRŽAŠKEGA 

ZALIVA« 
 
Zbirališče potnikov na dogorjenem mestu in vožnja v 
smeri Ljubljane (vstopijo potniki) in nadaljevanje poti v 
smeri Trsta. Ob prihodu bomo obiskali grad Miramare, ki 
ga je dal zgraditi Maksimiljan Habsburški zase in  svojo 
ženo. Življenja v dvorcu ob morju, z lepim vrtom nista 
nikoli okusila, saj je kruta usoda terjala življenje 
Maksimiljana.  Še vedno pa lahko občudujemo bogato 
opremo gradu in si pričaramo življenje nekdanjih bogatih 
plemičev. Po ogledu gradu še sprehod po vrtu in 
nadaljevanje poti v Oglej - nekdaj sedež patriarhov in kraj 
bogate dediščine rimskega imperija. Obiskali bomo 
arheološki muzej, kjer so na ogled številni predmeti, 
najdeni na območju  Aquileje. Nato bomo vstopili še v 
baziliko. Neprecenljivi mozaiki pričajo o razkošju 
antičnega mesta.  Po želji lahko obiščete še kripto v 
baziliki (3€), ali se vzpnete na zvonik (2€). Po ogledu sledi 
vožnja v Gradež, ki slovi kot »otok sonca«. Krajši sprehod 
po nekdanjem ribiškem mestu, ki se je prelevilo v 
letoviški kraj. Po želji vožnja z ladjico na otok Barbana, 
kjer stoji romarska cerkev, sredi lagune, kamor  romarji 
priplujejo vsako leto 1. julija (doplačilo 6,50€).  Povratek 
na slovensko stran in postanek za večerjo na enem izmed 
kmečkih turizmov z možnostjo obiska vinske kleti. Po 
večerji vožnja v smeri proti domu. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
potovanja, vstopnino za grad Miramare, vstopnino za 
arheološki muzej v Ogleju in ogled bazilike, večerjo na 
poti nazaj.  
 

TRST, GRAD MIRAMARE, PALMANOVA 
 
Odhod avtobusa v jutranjih urah izpred dogovorjenega 
mesta in vožnja v smeri  Ljubljane proti Trstu, kjer bo prvi 
daljši postanek. Sledi krajši ogled mesta in čas za kavico, 
nato pa bomo pot nadaljevali proti gradu Miramare. 
Grad Miramare je bil v 19. stoletju v bližini Trsta zgrajen 
za nadvojvodo Maksimiljana in njegovo ženo Charloto 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

Belgijsko. Notranjost gradu je na željo Maksimiljana 
oblikovana kot notranjost ladje. Grad je zdaj prenovljen v 
muzej, v katerem si lahko v dveh nadstropjih ogledate 
Maksimiljanove in Charlotine sobane in sobe za goste. 
Vse sobe so opremljene s prvotnim pohištvom ter 
slikami, ki sta jih naročila Maksimiljan in Charlota. Z 
gradu se razprostira čudovit razgled na celoten Trst in 
njegovo pristanišče ter Jadransko morje. Grad je 
obkrožen s parkom v italijanskem slogu, rastline pa 
prihajajo z vsega sveta, nekatere sodijo celo med 
ogrožene vrste. Po ogledu se bomo odpravili do 
Palmanove. Obiskali bomo Outlet Village. Palmanova 
Outlet Village je mesto nakupov, ki ponuja več kot 90 
tovarniških trgovin priznanih italijanskih in evropskih 
znamk oblačil in obutve, izdelkov za dom in kozmetike, 
pa tudi restavracij, kavarn ter mest za srečevanje in 
druženje in kjer so cene znižane tudi do 70 %.  Dan bomo 
zaključili na turistični kmetiji, kjer nas bodo pogostili z 
dobro večerjo. Mogoče pa nas bo gospodar tudi 
presenetil in nas  povabil na kakšen kozarček vina v 
njegovo klet.  
 

 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
izleta, vstopnino in lokalno vodenje v slovenskem jeziku 
v gradu Miramare, obisk trgovskega središča 
OutletVillage Palmanova, večerja. 

 
VERONA IN ZOO SAFARI 

 
Odhod avtobusa v zgodnjih jutranjih urah izpred 
dogovorjenega mesta v Velenju. Vožnja proti Fernetičem 
in naprej čez Italijo proti Veroni. Vmes bomo imeli 
postanek za kavo. Najprej se bomo ustavili v mestu 
Verona, kjer je nastala zgodba o Romeu in Juliji, ki je 
burila duhove in prebujala čustva generacij mladih 
zaljubljencev. Postanek za krajši zunanji ogled mestnih 
znamenitosti – seveda ne bomo izpustili ogleda 
znamenitega Julijinega balkona. Če ne bo prevelike 
gneče se boste z Julijo lahko tudi slikali.  Nato pa bomo 
pot nadaljevali do parka Natura Viva, enega izmed večjih 
evropskih safari parkov. Z avtobusom se bomo zapeljali 
med prosto živeče živali in doživeli občutek 
pravegasafarija. Nato bo sledil še ogled drugega dela 
parka, ki je urejen kot živalski vrt. Poleg bogate zbirke 
eksotičnih in domorodnih živalih si je v tem delu možno 
ogledati tudi makete dinozavrov v naravni velikosti. 
Pozno popoldne vožnja proti domu s predvidenim 
prihodom v poznih  večernih urah. Po želji in ob doplačilu 
se bomo ob poti  ustavili v gostišču na večerji. 
 

 

 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strošek dveh 
voznikov, vodenje izleta, zunanje oglede Verone, 
vstopnino v  park Natura Viva. 
 
Možno doplačilo: večerja na poti domov : 10 eur 
 

GARDALAND 
 

 
 
Odhod avtobusa ob dogovorjeni uri in vožnja mimo 
Fernetičev, Benetk in Verone do GARDALANDA, ki leži ob 
neposredni bližini Gardskega jezera. V zabaviščnem 
parku bomo preživeli čudovit dan ob zabavi, igri in 
razvedrilu. Seveda na bo manjkalo veliko adrenalinskih 
voženj. Ob dogovorjeni uri se bomo ponovno zbrali in se 
po isti poti vrnili domov, kamor bomo prispeli v nočnih 
urah.  
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz s turističnim avtobusom na 
opisani relaciji, vstopnico za Gardaland, nezgodno 
zavarovanje potnikov na avtobusu, cestne takse, 
spremstvo in organizacijo izleta. 
 
Doplačilo (po želji): vstopnina za nastop delfinov 
(PalabluShow) 5,00€ (na licu mesta), SEA LIFE - v 
neposredni bližini gardalanda (300m od vhoda) se nahaja 
akvarij SeaLife, ki na izredno zanimiv in poučen način 
prikaže podvodno življenje. Za ogled SeaLife-a se cena 
aranžmaja poveča za 7,00€ na osebo (ob prijavi). 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

PRAZNIK BUČ FESTA DELLA ZUCCA 
 PUŠJA VAS - VENZONE 

OKTOBER  

Zbor potnikov na dogovorjenem mestu v jutranjih urah 
in vožnja v smeri mimo Ljubljane in Kranja z vmesnim 
postankom za jutranjo kavico. Nato bomo pot nadaljevali 
proti Italiji do Pušje vasi oz. Venzone, kjer vsako leto v 
mesecu oktobru prirejajo festival buč. Sprehodili se 
bomo po srednjeveškem centru, ki je bil med potresom 
leta 1976 skoraj v celoti porušen. Vasica se je nato s 
pomočjo Unesca in pridnih domačinov dvignila iz ruševin 
in zopet zasijala v svoji srednjeveški lepoti. Nato se bomo 
prepustili vrvežu mesta, kjer cela vas in vseh 350 
domačih prostovoljcev živi za ta dogodek. Praznik obišče 
preko 60.000 obiskovalcev iz Italije ter sosednje Avstrije 
in Slovenije. Celo mesto oživi v srednjeveškem duhu. 
Okna hiš in glavni trg so okrašeni z bučami. Na glavnem 
trgu pred mestno hišo  poteka izbor nadvojvode buč, 
razglasitev najboljših bučnih aranžmajev in izbor viteza 
bučnih jedi. Vsa mestna dvorišča in trgi so spremenjeni v 
gostišča kjer  ponujajo najrazličnejše bučne jedi: pizze, 
panine, bučne frtalje, bučno vino in liker, bučno moko, 
bučni kruh, njoke, pecivo z bučno marmelado. Na 
osrednji tržnici so  na ogled najrazličnejši bučni 
aranžmaji, buče in izdelki iz buč.  Naslednji postanek bo v 
središču proizvodnje pršuta, kjer bomo obiskali 
pršutarno. Sledi degustacija pršuta z grisini, vodo in 
vinom. Pot nas bo vodila v vinsko klet, kjer bomo imeli 
degustacijo vina. Polni lepih vtisov se bomo počasi vrnili 
nazaj proti domu, kjer se bomo ustavili še na turistični 
kmetiji v Brjih Po večerji nas bo gospodar peljal v svojo 
klet, kjer boste imeli možnost poskusiti vino in tudi kaj 
kupiti za domov. Prihod domov v večernih urah. 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, spremstvo vodnika 
na poti, zunanje oglede po programu brez vstopnin, 
ogled pršutarne z degustacijo, degustacijo vina, večerjo, 
organizacijo izleta. 

 
SVETE VIŠARJE – MONTE LUSARI 

 

 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in vožnja v 

smeri Ljubljane, Jesenic s postankom za jutranjo kavo.  
Nadaljevanje poti v smeri Kranjske gore, skozi Rateče na 
italijansko stran. Pod mogočnim Mangrtom se bleščita 
dve jezeri, ki ju imenujemo Belopeška ali Mangrtska. 
Sprehod do zgornjega jezera in kratek oddih v neokrnjeni 
naravi in čas za malico iz nahrbtnika. Samo kratka vožnja 
nas loči od  Trbiža, kjer bomo naredili kratek postanek za 
manjše nakupe ali kavo. Pot nas bo vodila v Žabnice, kjer 
se bomo z gondolo peljali na Svete Višarje. Od tam se širi 
razgled na vse strani, seveda v primeru lepega vremena. 
Obiskali bomo romarsko cerkev ter imeli nekaj časa 
prosto. Po povratku nazaj bomo Italijo zapustili. Na poti 
nazaj nas čaka okusno pozno kosilo. Okrepčani bomo pot 
nadaljevali v smeri proti domu, kamor bomo prispeli v 
večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
potovanja, povratna vozovnica na sv. Višarje, kosilo na 
poti nazaj. 
 
 

OGLEJ IN GRADEŽ 
»GRADOVI IN MESTA V OBJEMU TRŽAŠKEGA 

ZALIVA« 
 
Zbirališče potnikov na dogorjenem mestu in vožnja v 
smeri Ljubljane (vstopijo potniki) in nadaljevanje poti v 
smeri Trsta. Ob prihodu bomo obiskali grad Miramare, ki 
ga je dal zgraditi Maksimiljan Habsburški zase in  svojo 
ženo. Življenja v dvorcu ob morju, z lepim vrtom nista 
nikoli okusila, saj je kruta usoda terjala življenje 
Maksimiljana.  Še vedno pa lahko občudujemo bogato 
opremo gradu in si pričaramo življenje nekdanjih bogatih 
plemičev. Po ogledu gradu še sprehod po vrtu in 
nadaljevanje poti v Oglej - nekdaj sedež patriarhov in kraj 
bogate dediščine rimskega imperija. Obiskali bomo 
arheološki muzej, kjer so na ogled številni predmeti, 
najdeni na območju  Aquileje. Nato bomo vstopili še v 
baziliko. Neprecenljivi mozaiki pričajo o razkošju 
antičnega mesta.  Po želji lahko obiščete še kripto v 
baziliki (3€), ali se vzpnete na zvonik (2€). Po ogledu sledi 
vožnja v Gradež, ki slovi kot »otok sonca«. Krajši sprehod 
po nekdanjem ribiškem mestu, ki se je prelevilo v 
letoviški kraj. Po želji vožnja z ladjico na otok Barbana, 
kjer stoji romarska cerkev, sredi lagune, kamor  romarji 
priplujejo vsako leto 1. julija (doplačilo 6,50€).  Povratek 
na slovensko stran in postanek za večerjo na enem izmed 
kmečkih turizmov z možnostjo obiska vinske kleti. Po 
večerji vožnja v smeri proti domu. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
potovanja, vstopnino za grad Miramare, vstopnino za 
arheološki muzej v Ogleju in ogled bazilike, večerjo na 
poti nazaj.  
 

TRST, GRAD MIRAMARE, PALMANOVA 
 
Odhod avtobusa v jutranjih urah izpred dogovorjenega 
mesta in vožnja v smeri  Ljubljane proti Trstu, kjer bo prvi 
daljši postanek. Sledi krajši ogled mesta in čas za kavico, 
nato pa bomo pot nadaljevali proti gradu Miramare. 
Grad Miramare je bil v 19. stoletju v bližini Trsta zgrajen 
za nadvojvodo Maksimiljana in njegovo ženo Charloto 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

Belgijsko. Notranjost gradu je na željo Maksimiljana 
oblikovana kot notranjost ladje. Grad je zdaj prenovljen v 
muzej, v katerem si lahko v dveh nadstropjih ogledate 
Maksimiljanove in Charlotine sobane in sobe za goste. 
Vse sobe so opremljene s prvotnim pohištvom ter 
slikami, ki sta jih naročila Maksimiljan in Charlota. Z 
gradu se razprostira čudovit razgled na celoten Trst in 
njegovo pristanišče ter Jadransko morje. Grad je 
obkrožen s parkom v italijanskem slogu, rastline pa 
prihajajo z vsega sveta, nekatere sodijo celo med 
ogrožene vrste. Po ogledu se bomo odpravili do 
Palmanove. Obiskali bomo Outlet Village. Palmanova 
Outlet Village je mesto nakupov, ki ponuja več kot 90 
tovarniških trgovin priznanih italijanskih in evropskih 
znamk oblačil in obutve, izdelkov za dom in kozmetike, 
pa tudi restavracij, kavarn ter mest za srečevanje in 
druženje in kjer so cene znižane tudi do 70 %.  Dan bomo 
zaključili na turistični kmetiji, kjer nas bodo pogostili z 
dobro večerjo. Mogoče pa nas bo gospodar tudi 
presenetil in nas  povabil na kakšen kozarček vina v 
njegovo klet.  
 

 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
izleta, vstopnino in lokalno vodenje v slovenskem jeziku 
v gradu Miramare, obisk trgovskega središča 
OutletVillage Palmanova, večerja. 

 
VERONA IN ZOO SAFARI 

 
Odhod avtobusa v zgodnjih jutranjih urah izpred 
dogovorjenega mesta v Velenju. Vožnja proti Fernetičem 
in naprej čez Italijo proti Veroni. Vmes bomo imeli 
postanek za kavo. Najprej se bomo ustavili v mestu 
Verona, kjer je nastala zgodba o Romeu in Juliji, ki je 
burila duhove in prebujala čustva generacij mladih 
zaljubljencev. Postanek za krajši zunanji ogled mestnih 
znamenitosti – seveda ne bomo izpustili ogleda 
znamenitega Julijinega balkona. Če ne bo prevelike 
gneče se boste z Julijo lahko tudi slikali.  Nato pa bomo 
pot nadaljevali do parka Natura Viva, enega izmed večjih 
evropskih safari parkov. Z avtobusom se bomo zapeljali 
med prosto živeče živali in doživeli občutek 
pravegasafarija. Nato bo sledil še ogled drugega dela 
parka, ki je urejen kot živalski vrt. Poleg bogate zbirke 
eksotičnih in domorodnih živalih si je v tem delu možno 
ogledati tudi makete dinozavrov v naravni velikosti. 
Pozno popoldne vožnja proti domu s predvidenim 
prihodom v poznih  večernih urah. Po želji in ob doplačilu 
se bomo ob poti  ustavili v gostišču na večerji. 
 

 

 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strošek dveh 
voznikov, vodenje izleta, zunanje oglede Verone, 
vstopnino v  park Natura Viva. 
 
Možno doplačilo: večerja na poti domov : 10 eur 
 

GARDALAND 
 

 
 
Odhod avtobusa ob dogovorjeni uri in vožnja mimo 
Fernetičev, Benetk in Verone do GARDALANDA, ki leži ob 
neposredni bližini Gardskega jezera. V zabaviščnem 
parku bomo preživeli čudovit dan ob zabavi, igri in 
razvedrilu. Seveda na bo manjkalo veliko adrenalinskih 
voženj. Ob dogovorjeni uri se bomo ponovno zbrali in se 
po isti poti vrnili domov, kamor bomo prispeli v nočnih 
urah.  
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz s turističnim avtobusom na 
opisani relaciji, vstopnico za Gardaland, nezgodno 
zavarovanje potnikov na avtobusu, cestne takse, 
spremstvo in organizacijo izleta. 
 
Doplačilo (po želji): vstopnina za nastop delfinov 
(PalabluShow) 5,00€ (na licu mesta), SEA LIFE - v 
neposredni bližini gardalanda (300m od vhoda) se nahaja 
akvarij SeaLife, ki na izredno zanimiv in poučen način 
prikaže podvodno življenje. Za ogled SeaLife-a se cena 
aranžmaja poveča za 7,00€ na osebo (ob prijavi). 
 

 



29 
 

 
ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

VERONA SAFARI PARK  IN GARDALAND  
2 dni 

 
1.DAN:  VERONA  SAFARI PARK 
Odhod avtobusa v zgodnjih jutranjih urah izpred 
dogovorjenega mesta. Vožnja proti Fernetičem in 
naprej čez Italijo proti Veroni in vse do parka 
Natura Viva, enega izmed večjih evropskih safari 
parkov. Z avtobusom se bomo zapeljali med prosto 
živeče živali in doživeli občutek pravega safarija. 
Nato bo sledil še ogled drugega dela parka, ki je 
urejen kot živalski vrt. Poleg bogate zbirke 
eksotičnih in domorodnih živalih si je v tem delu 
možno ogledati tudi makete dinozavrov v naravni 
velikosti. Vožnja do hotela, namestitev in večerja. 

 
 
2.DAN:  GARDALAND 
Po zajtrku se bomo odpravili v največji in najbolj 
priljubljen zabaviščni park v Italiji. V zabaviščnem 
parku bomo preživeli čudovit dan ob zabavi, igri in 
razvedrilu. Med številnimi atrakcijami boste 
sigurno našli nekaj zase. Pom želji pa si boste lahko 
v restavraciji kupili tudi kakšen prigrizek ali malico. 
Pozno popoldne vožnja proti domu s predvidenim 
prihodom v poznih večernih urah.  
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strošek enega  
voznika, strošek 2 spremljevalcev , vodenje izleta, 1 x 
polpenzion v hotelu 3*v več posteljnih sobah/apartmaju, 
vstopnino v  park Natura Viva, vstopnino v Gardaland. 
 
Možno doplačilo: vstop v SeaLife 10 eur 
 

GARDSKO JEZERO, VERONA in GARDALAND 
2 DNI 

 
1.DAN: VERONA 
Odhod avtobusa v zgodnjih jutranjih urah izpred 
dogovorjenega mesta. Vožnja proti Fernetičem in 
naprej čez Italijo proti Veroni, kjer bo naš prvi 
postanek. Mesto, kjer je nastala zgodba o Romeu 
in Juliji, ki je burila duhove in prebujala čustva 
generacij mladih zaljubljencev. Postanek za krajši 
zunanji ogled mestnih znamenitosti – seveda ne 
bomo izpustili ogleda znamenitega Julijinega 

balkona.  Nato pa bomo pot nadaljevali Gardskega 
jezera. Obiskali bomo zanimiv stari del polotoka 
Sirmione, ki se zajeda v mesto. Najprej se bomo 
sprehodili po mestecu, kjer že na vhodu stoji grad. 
Lahko si boste kupili kakšen spominček ali 
prigrizek, nato pa se bomo ob dogovorjeni uri 
vkrcali na čolne, s katerimi se bomo popeljali na 
zelo zanimivo vožnjo okoli polotoka. Ogled kraja 
Sirmione bomo zaključili in se odpeljali hotela. 
Namestitev v sobe in večerja. 
 
2.DAN: GARDALAND 
Po zajtrku se bomo odpravili v največji in najbolj 
priljubljen zabaviščni park v Italiji. V zabaviščnem 
parku bomo preživeli čudovit dan ob zabavi, igri in 
razvedrilu. Med številnimi atrakcijami boste 
sigurno našli nekaj zase. Pom želji pa si boste lahko 
v restavraciji kupili tudi kakšen prigrizek ali malico. 
Pozno popoldne vožnja proti domu s predvidenim 
prihodom v poznih večernih urah.  
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strošek enega  
voznika, strošek 2 spremljevalcev, vodenje izleta, 1 x 
polpenzion v hotelu 3* v več posteljnih sobah/ 
apartmajih, vožnja s čolni okoli polotoka Sirmione, 
vstopnino v Gardaland. 
Možno doplačilo: vstop v SeaLife v Gardalandu 10 
eur 

BOROMEJSKI OTOKI 2 dni 
 
1. DAN: BOROMEJSKI OTOKI 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in vožnja v 
smeri Ljubljane, naprej preko Fernetičev in po avtocesti 
proti Milanu. Vmes se bomo ustavili za kakšno kavo, 
sendvič... V jutranjih urah bomo prispeli v Streso, kraj ki 
leži tik ob jezeru Maggiore in od koder nas bo peljala 
ladjica na Boromejske otoke. Ime jim je dala družina 
Boromejcev, ki jih je dobila v last v 14. stoletju in del 
otokov je še danes njihov. Najprej bomo obiskali otok 
Bella, ki ga krasi palača grajena v posebnem slogu, ki 
spominja na bitja in material iz jezerskih globin. Bogata 
družina Boromejcev si je okrasila domovanje z 
razkošnimi muranskimi lestenci, slikami, tapiserijami in 
še bi lahko naštevali... Po ogledu palače in terasastega 
vrta bo še nekaj časa za posedanje na obali, manjše 
nakupe spominkov. Nato se boo odpravili na drugi otok 
Madre, ki ga porašča ogromno rastlinskih vrst iz celega 
sveta. Tam bomo našli razne bambuse, vrtnice, azeleje, 
rododendrone in celo kašmirsko cipreso. Zadnji otok, ki 
ga bomo obiskali je Ribiški. Nekdanja ribiška vasica, se je 
spremenila v prikupen turistični kraj s številnimi 
restavracijam, kavarnami, trgovinami, stojnicami. Ob 
dogovorjeni uri se bomo vrnili nazaj na obalo in obiskali 
trgovino, kjer bo degustacija najboljših italijanskih 
dobrot (balzamični kis, olivno olje, vino, omake za 
kruhke...). Namestitev v hotelu 3/4* v Stresi ali okolici. 
Večerja in prenočevanje. 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

 
 
2. DAN: STRESA – ARONA – BERGAMO  
Po zajtrku v hotelu bomo jezero Maggiore počasi 
zapustili. Kratek postanek bomo naredili v Aroni za ogled 
ogromnega kipa, posvečenega sv. Karlu Boromejskemu, 
ki je bil milanski kardinal v 16.stoletju.Na poti proti domu 
se bomo ustavili še v Bergamu. Mesto se deli na spodnji 
bolj sodobni del in zgornji srednjeveški, z ozkimi 
tlakovanimi ulicami. Na vrh se bomo  povzpeli z zobato 
železnico.  Bergamo je že od nekdaj zbirališče umetnikov, 
glasbenikov,... Tukaj se je rodil in je pokopan skladatelj 
Donizetti. Po sprehodu nekaj časa prosto in nadaljevanje 
vožnje proti domu. Predviden prihod je v večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
potovanja,polpenzion v hotelu 3/4*, namestitev v 
dvoposteljnih sobah, cestninein parkirnine, prevoz z 
ladjico na Boromejske otoke (Madre, Bella, Pescatori), 
vstopnina za oba otoka, zobata železnica v Bergamu. 
 
Možna doplačila: enoposteljna soba  28€  
 

TOSKANA 3 dni 
 
1. DAN: SLOVENIJA  – FIRENCE  - MONTECATINI TERME  
Zbirališče potnikov in odhod avtobusa v jutranjih urah. 
Vožnja v smeri Ljubljane ter naprej čez mejo po italijanski 
avtocesti do Firenc. Po prihodu si bomo ogledali 
čudovito renesančno mesto družine Medičejcev. 
Sprehod do starega mostu čez reko Arno PonteVecchio, 
krstilnice, katedrale z Giottovim zvonikom, trga Segnoria, 
ki se ponaša s palačo Vecchio in stolpom Arnolfo, pred 
katero stojijo kopije kipov med katerima sta tudi David in 
Cosimo I. Izpustili ne bomo niti galerije Uffici, ki hrani 
najdragocenejša dela italijanskih umetnikov. Izstopajo 
dela Leonarda da Vincija, Botticcelija, Giotta, Gaddija, ... 
(vstopnina doplačilo). Nekaj prostega časa, nato pa sledi 
kratka vožnja do term Montecatini, kjer se bomo 
namestili v hotel. Večerja in prenočevanje. 
 
2. DAN: MONTECATINI TERME – LUCCA – PISA - SIENA  
Po zajtrku v hotelu si bomo najprej ogledali Lucco. To 
starodavno plemiško mesto še vedno skriva za 12 metrov 
visokim obzidjem renesančne palače, stolpe,  cerkve. 
Osrednji prostor je trg Amfiteatro, ki je dobil ime po 
nekdanjem rimskem amfiteatru iz 2. st., ki se je 
razprostiral na istem mestu. Ogledali si bomo zanimivo 
katedralo Sv. Martina, ki skriva božjo podobo Volto 
Santo. Nekaj časa prosto za kavo, nato pa nadaljevanje 

vožnje v Piso. Zmeraj očarljivi Trg čudes je poln 
obiskovalcev, ki želijo narediti izvirno fotografijo in se 
povzpeti na poševni stolp. Po ogledih nas po pot vodila 
po toskanskih gričih vse do Siene. Obdana je s čudovitim 
podeželjem in predstavlja lep primer srednjeveške 
gradnje. Male ulice, trgi nas kot labirint vodijo na 
osrednji prostor – Piazza del Campo, kjer se vsako leto 
poleti odvija divja tekma med četrtmi Siene za prestižni 
naslov zmagovalca Palia.  Po ogledu se bomo namestili v 
hotelu na obrobju. Večerja in prenočevanje. 
 

 
 
3. DAN: SIENA -  SAN GIMIGNANO – SLOVENIJA  
Po zajtrku v hotelu se bomo odpravili v tako imenovani 
srednjeveški Manhattan – San Gimignano. V 13. stoletju 
je mesto doživelo velik ekonomski razvoj in bogastvo se 
je kazalo v tekmovanju družin, katera bo imela lepši 
stolp. Nekateri še danes krasijo mesto na griču, ki je 
zanimivo tudi zaradi trgovinic založenih z usnjem, 
olivnim oljem, klobasami iz divje svinje, tartufatami, 
odličnim vinom, sirom pecorino in še bi lahko naštevali.  
Po ogledu in sprehodu bomo obiskali še turistično 
kmetijo, kjer nam bodo pripravili degustacijo vina, sira, 
salam, oliv...  
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vstopne takse, 
strokovno vodenje potovanja,namestitev v hotelu 3* v 
dvoposteljnih sobah z zajtrkom in večerjo,degustacija 
vina, sira, olivnega olja, salam, toskanske juhe, lasagne, 
organizacijo potovanja. 

 
 
 
 

 
 
 
 

DARILNI BON ZA VSE 
PRILOŽNOSTI! 

PRESENETITE SVOJE NAJDRAŽJE... 
info@solis-turizem.si 

rezervacije@solis-turizem.si 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

VERONA SAFARI PARK  IN GARDALAND  
2 dni 

 
1.DAN:  VERONA  SAFARI PARK 
Odhod avtobusa v zgodnjih jutranjih urah izpred 
dogovorjenega mesta. Vožnja proti Fernetičem in 
naprej čez Italijo proti Veroni in vse do parka 
Natura Viva, enega izmed večjih evropskih safari 
parkov. Z avtobusom se bomo zapeljali med prosto 
živeče živali in doživeli občutek pravega safarija. 
Nato bo sledil še ogled drugega dela parka, ki je 
urejen kot živalski vrt. Poleg bogate zbirke 
eksotičnih in domorodnih živalih si je v tem delu 
možno ogledati tudi makete dinozavrov v naravni 
velikosti. Vožnja do hotela, namestitev in večerja. 

 
 
2.DAN:  GARDALAND 
Po zajtrku se bomo odpravili v največji in najbolj 
priljubljen zabaviščni park v Italiji. V zabaviščnem 
parku bomo preživeli čudovit dan ob zabavi, igri in 
razvedrilu. Med številnimi atrakcijami boste 
sigurno našli nekaj zase. Pom želji pa si boste lahko 
v restavraciji kupili tudi kakšen prigrizek ali malico. 
Pozno popoldne vožnja proti domu s predvidenim 
prihodom v poznih večernih urah.  
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strošek enega  
voznika, strošek 2 spremljevalcev , vodenje izleta, 1 x 
polpenzion v hotelu 3*v več posteljnih sobah/apartmaju, 
vstopnino v  park Natura Viva, vstopnino v Gardaland. 
 
Možno doplačilo: vstop v SeaLife 10 eur 
 

GARDSKO JEZERO, VERONA in GARDALAND 
2 DNI 

 
1.DAN: VERONA 
Odhod avtobusa v zgodnjih jutranjih urah izpred 
dogovorjenega mesta. Vožnja proti Fernetičem in 
naprej čez Italijo proti Veroni, kjer bo naš prvi 
postanek. Mesto, kjer je nastala zgodba o Romeu 
in Juliji, ki je burila duhove in prebujala čustva 
generacij mladih zaljubljencev. Postanek za krajši 
zunanji ogled mestnih znamenitosti – seveda ne 
bomo izpustili ogleda znamenitega Julijinega 

balkona.  Nato pa bomo pot nadaljevali Gardskega 
jezera. Obiskali bomo zanimiv stari del polotoka 
Sirmione, ki se zajeda v mesto. Najprej se bomo 
sprehodili po mestecu, kjer že na vhodu stoji grad. 
Lahko si boste kupili kakšen spominček ali 
prigrizek, nato pa se bomo ob dogovorjeni uri 
vkrcali na čolne, s katerimi se bomo popeljali na 
zelo zanimivo vožnjo okoli polotoka. Ogled kraja 
Sirmione bomo zaključili in se odpeljali hotela. 
Namestitev v sobe in večerja. 
 
2.DAN: GARDALAND 
Po zajtrku se bomo odpravili v največji in najbolj 
priljubljen zabaviščni park v Italiji. V zabaviščnem 
parku bomo preživeli čudovit dan ob zabavi, igri in 
razvedrilu. Med številnimi atrakcijami boste 
sigurno našli nekaj zase. Pom želji pa si boste lahko 
v restavraciji kupili tudi kakšen prigrizek ali malico. 
Pozno popoldne vožnja proti domu s predvidenim 
prihodom v poznih večernih urah.  
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strošek enega  
voznika, strošek 2 spremljevalcev, vodenje izleta, 1 x 
polpenzion v hotelu 3* v več posteljnih sobah/ 
apartmajih, vožnja s čolni okoli polotoka Sirmione, 
vstopnino v Gardaland. 
Možno doplačilo: vstop v SeaLife v Gardalandu 10 
eur 

BOROMEJSKI OTOKI 2 dni 
 
1. DAN: BOROMEJSKI OTOKI 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in vožnja v 
smeri Ljubljane, naprej preko Fernetičev in po avtocesti 
proti Milanu. Vmes se bomo ustavili za kakšno kavo, 
sendvič... V jutranjih urah bomo prispeli v Streso, kraj ki 
leži tik ob jezeru Maggiore in od koder nas bo peljala 
ladjica na Boromejske otoke. Ime jim je dala družina 
Boromejcev, ki jih je dobila v last v 14. stoletju in del 
otokov je še danes njihov. Najprej bomo obiskali otok 
Bella, ki ga krasi palača grajena v posebnem slogu, ki 
spominja na bitja in material iz jezerskih globin. Bogata 
družina Boromejcev si je okrasila domovanje z 
razkošnimi muranskimi lestenci, slikami, tapiserijami in 
še bi lahko naštevali... Po ogledu palače in terasastega 
vrta bo še nekaj časa za posedanje na obali, manjše 
nakupe spominkov. Nato se boo odpravili na drugi otok 
Madre, ki ga porašča ogromno rastlinskih vrst iz celega 
sveta. Tam bomo našli razne bambuse, vrtnice, azeleje, 
rododendrone in celo kašmirsko cipreso. Zadnji otok, ki 
ga bomo obiskali je Ribiški. Nekdanja ribiška vasica, se je 
spremenila v prikupen turistični kraj s številnimi 
restavracijam, kavarnami, trgovinami, stojnicami. Ob 
dogovorjeni uri se bomo vrnili nazaj na obalo in obiskali 
trgovino, kjer bo degustacija najboljših italijanskih 
dobrot (balzamični kis, olivno olje, vino, omake za 
kruhke...). Namestitev v hotelu 3/4* v Stresi ali okolici. 
Večerja in prenočevanje. 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

 
 
2. DAN: STRESA – ARONA – BERGAMO  
Po zajtrku v hotelu bomo jezero Maggiore počasi 
zapustili. Kratek postanek bomo naredili v Aroni za ogled 
ogromnega kipa, posvečenega sv. Karlu Boromejskemu, 
ki je bil milanski kardinal v 16.stoletju.Na poti proti domu 
se bomo ustavili še v Bergamu. Mesto se deli na spodnji 
bolj sodobni del in zgornji srednjeveški, z ozkimi 
tlakovanimi ulicami. Na vrh se bomo  povzpeli z zobato 
železnico.  Bergamo je že od nekdaj zbirališče umetnikov, 
glasbenikov,... Tukaj se je rodil in je pokopan skladatelj 
Donizetti. Po sprehodu nekaj časa prosto in nadaljevanje 
vožnje proti domu. Predviden prihod je v večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
potovanja,polpenzion v hotelu 3/4*, namestitev v 
dvoposteljnih sobah, cestninein parkirnine, prevoz z 
ladjico na Boromejske otoke (Madre, Bella, Pescatori), 
vstopnina za oba otoka, zobata železnica v Bergamu. 
 
Možna doplačila: enoposteljna soba  28€  
 

TOSKANA 3 dni 
 
1. DAN: SLOVENIJA  – FIRENCE  - MONTECATINI TERME  
Zbirališče potnikov in odhod avtobusa v jutranjih urah. 
Vožnja v smeri Ljubljane ter naprej čez mejo po italijanski 
avtocesti do Firenc. Po prihodu si bomo ogledali 
čudovito renesančno mesto družine Medičejcev. 
Sprehod do starega mostu čez reko Arno PonteVecchio, 
krstilnice, katedrale z Giottovim zvonikom, trga Segnoria, 
ki se ponaša s palačo Vecchio in stolpom Arnolfo, pred 
katero stojijo kopije kipov med katerima sta tudi David in 
Cosimo I. Izpustili ne bomo niti galerije Uffici, ki hrani 
najdragocenejša dela italijanskih umetnikov. Izstopajo 
dela Leonarda da Vincija, Botticcelija, Giotta, Gaddija, ... 
(vstopnina doplačilo). Nekaj prostega časa, nato pa sledi 
kratka vožnja do term Montecatini, kjer se bomo 
namestili v hotel. Večerja in prenočevanje. 
 
2. DAN: MONTECATINI TERME – LUCCA – PISA - SIENA  
Po zajtrku v hotelu si bomo najprej ogledali Lucco. To 
starodavno plemiško mesto še vedno skriva za 12 metrov 
visokim obzidjem renesančne palače, stolpe,  cerkve. 
Osrednji prostor je trg Amfiteatro, ki je dobil ime po 
nekdanjem rimskem amfiteatru iz 2. st., ki se je 
razprostiral na istem mestu. Ogledali si bomo zanimivo 
katedralo Sv. Martina, ki skriva božjo podobo Volto 
Santo. Nekaj časa prosto za kavo, nato pa nadaljevanje 

vožnje v Piso. Zmeraj očarljivi Trg čudes je poln 
obiskovalcev, ki želijo narediti izvirno fotografijo in se 
povzpeti na poševni stolp. Po ogledih nas po pot vodila 
po toskanskih gričih vse do Siene. Obdana je s čudovitim 
podeželjem in predstavlja lep primer srednjeveške 
gradnje. Male ulice, trgi nas kot labirint vodijo na 
osrednji prostor – Piazza del Campo, kjer se vsako leto 
poleti odvija divja tekma med četrtmi Siene za prestižni 
naslov zmagovalca Palia.  Po ogledu se bomo namestili v 
hotelu na obrobju. Večerja in prenočevanje. 
 

 
 
3. DAN: SIENA -  SAN GIMIGNANO – SLOVENIJA  
Po zajtrku v hotelu se bomo odpravili v tako imenovani 
srednjeveški Manhattan – San Gimignano. V 13. stoletju 
je mesto doživelo velik ekonomski razvoj in bogastvo se 
je kazalo v tekmovanju družin, katera bo imela lepši 
stolp. Nekateri še danes krasijo mesto na griču, ki je 
zanimivo tudi zaradi trgovinic založenih z usnjem, 
olivnim oljem, klobasami iz divje svinje, tartufatami, 
odličnim vinom, sirom pecorino in še bi lahko naštevali.  
Po ogledu in sprehodu bomo obiskali še turistično 
kmetijo, kjer nam bodo pripravili degustacijo vina, sira, 
salam, oliv...  
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vstopne takse, 
strokovno vodenje potovanja,namestitev v hotelu 3* v 
dvoposteljnih sobah z zajtrkom in večerjo,degustacija 
vina, sira, olivnega olja, salam, toskanske juhe, lasagne, 
organizacijo potovanja. 

 
 
 
 

 
 
 
 

DARILNI BON ZA VSE 
PRILOŽNOSTI! 

PRESENETITE SVOJE NAJDRAŽJE... 
info@solis-turizem.si 

rezervacije@solis-turizem.si 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

POTEPANJE PO DOLOMITIH 2 dni. 
 
1. DAN: SLOVENIJA - TRENTO – KALTERN - BOLZANO  
Odhod avtobusa izpred dogovorjenega mesta v jutranjih 
urahin vožnja v smeri Ljubljane, naprej po italijanski 
avtocesti mimo Benetk, Verone ter ob desni strani 
Gardskega jezera.  Najprej bomo naredili postanek za 
obisk znamenite destilarne, kjer proizvajajo značilno 
italijansko "grappo". Sprehodlili se bomo po sodobnem 
poslopju proizvodnje, pokukali tudi na streho in v klet, 
kjer hranijo sode z žganjem. Po ogledu bomo imeli 
možnost grappe tudi degustirati in mogoče najdemo kaj 
v njihovi lepo opremljeni trgovini.  Pot nas bo vodila v 
Trento, ki je bil nekdaj kraj kamor so prihajali na oddih 
škofje. Okolica je posejana z vinsko trto, okoli Velike 
noči, pa zacvetijo številne jablane. Središče mesta je 
posejano z zgodovinskimi stavbami in mi si bomo 
ogledali nekatere: katedralo, PalazzodeiTrecento, 
mestno obzidje in nekaj prostega časa bo tudi za kakšno 
kavico. Nadaljevanje vožnje po vinorodnem delu doline, 
ki slovi po odličnih belih vinih. V vasi Tramin prevladuje 
dišeči traminec, odlično uspevajo pa tudi muškat, rizling, 
sauvignon... Obiskali bomo vinsko klet in degustirali 
odlična vina. Namestitev v hotelu v okolici Bolzana, 
večerja in prenočevanje.  
 
2. DAN: BOLZANO – SLOVENIJA 
Po zajtrku v hotelu sledi vožnja do Bolzana, ki ga 
imenujejo tudi vrata v Dolomite. Po prihodu sledi po želji 
ogled Arheološkega muzeja, kjer hranijo okoli 5000 let 
staro mumijo Ötzi, ki so jo našli nedaleč stran v 
Ötztalerskih Alpah (vstopnina doplačilo 7€). Nato sledi še 
sprehod po mestu, ki ga krasijo številne čudovite palače. 
Po ogledu sledi vožnja v smeri proti domu. Pot nas bo 
vodila v smeri Brixna, naprej v Brunico, kjer bo postanek 
za kavo. Po prestopu na avstrijsko stran se bomo ustavili 
za obisk tovarne Loacker, ki je znan proizvajalec 
napolitank in vafljev. Ogled in možnost nakupa zapeljivih 
izdelkov v njihovi trgovini. Nadaljevanje vožnje s postanki 
za osvežitev in večerjo na slovenski strani. Prihod v 
večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
potovanja, namestitev v hotelu 3* v dvoposteljnih sobah 
s polpenzionom, vstopnino za destilarno in degustacija 
"grappe", degustacijo vina, obisk Loackerja, večerjo na 
poti nazaj. 
 
 

EMILIJA ROMANJA 2 dni 
 
1.DAN:  SLOVENIJA – FERRARA – MARANELLO – RIMINI 
Zbirališče potnikov v zgodnjih jutranjih urah in vožnja v 
smeri Ljubljane ter naprej mimo mejnega prehoda 
Fernetiči po avtocesto vse do Ferrare, kamor bomo 
prispeli v dopoldanskih urah. Sprehodili se bomo po 
srednjeveški Ferrari. Mestno jedro v večjem delu še 
vedno obdaja mogočno obzidje. Gre za lep primer 
srednjeveške fortifikacije, danes pa je predvsem 
turistična znamenitost in kraj srečevanja domačinov. 
Sprehod do impozantne katedrale, gradu 
CastelloEstense, občinske palače... Za najbolj radovedne 
je zanimiv Torredei Leoni ali Levji stolp na katerega vodi 
122 stopnic (vstopnina v grad in stolp – doplačilo). Nato 

nas bo pot vodila v rojstni kraj Ferrarija. Obiskali bomo 
muzej Galeria Ferrari, kjer so na ogled številni posebni 
primerki teh dragih športnih avtomobilov ter seveda 
dirkalniki. Po zanimivem ogledu bo čas za tiste, ki želijo 
samo preizkusiti kakšen prestižni avtomobil. Vožnja v 
Rimini, kjer se bomo namestili v hotelu 4*, večerja in 
prenočevanje. 
 

 
Vir: Museo Ferrai, Maranello 

 
2. DAN: RIMINI – GRADARA – SAN MARINO – 
SLOVENIJA 
Po zajtrku v hotelu se bomo odpravili na ogled 
zanimivega mesta Gradara, ki stoji kot ostanek 
srednjeveške utrdbe na 142 metrov visoki vzpetini. 
Legenda pravi, da je bil grad prizorišče srečanja dveh 
zaljubljencev Paola in Francesce, ko ju je zasačil in ubil 
njen mož Gianciotto. Zgodbo je opisal tudi Dante v svoji 
Božanski komediji. Po ogledu nas bo pot vodila v žepno 
državico, ki naj bi jo ustanovil kamnosek iz Raba sveti 
Marino. Današnje meje je republika dobila leta 1463, 
obsega ozemlje okoli gore Titano. Daljši postanek za 
ogled mesta na hribu: vrata in cerkev Sv. Frančiška, Trg 
svobode z vladno palačo, bazilika Sv. Marina. Popoldan 
sledi vožnja v smeri proti domu, na slovenski strani 
postanek za večerjo.  
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
izleta, vse zunanje oglede po programu, vstopnino za 
muzej Ferrari Galleria v Maranellu, hotel 4* s 
polpenzionom v Riminiju, ogled San Marina, ogled 
Ferrare, ogled Gradare, večerjo na poti nazaj na 
slovenski strani. 

 
RIM, NEAPELJ, POMPEJI 4 dni 

 
1.DAN: SLOVENIJA – RIM 
Zbirališče potnikov zvečer na dogovorjenem mestu in 
nočna vožnja v smeri Benetk, Bologne, Firenc do Rima. 
 
2.DAN: RIM – FIUGGI 
Ogled Rima bomo najprej začeli z ogledom Vatikanskih 
muzejev. Gre za ogromen kompleks, kjer so na ogled 
številna dela znanih umetnikov, dragoceni predmeti, 
freske in ne nazadnje tudi sama cerkev sv. Petra. Po 
ogledu bomo nadaljevali sprehod po mestu in si ogledali 
biser arhitekture Pantheon, vedno obiskane Španske 
stopnice, romantični trg Navona, vodnjak Trevi. Po 
ogledih vožnja v zdraviliški kraj Fiuggi, namestitev v 
hotelu, večerja in prenočevanje. 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

3.DAN: FIUGGI – NEAPELJ – POMPEJI 
Po zajtrku v hotelu sledi vožnja naprej proti jugu. Če bo 
lepo vreme se bomo najprej povzpeli na Vezuv in se 
sprehodili okoli enega najbolj znanih ognjenikov. Naš 
naslednji postanek bo v mestu, ki ga je ujel trenutek 
pogube. Živahno življenje bogatih meščanov je v 
trenutku obstalo, ko se je nanj zgrnil vulkanski prah in ga 
dobesedno pokopal pod seboj in s tem ohranil 
neokrnjenega za današnje obiskovalce. Za konec dneva 
bomo obiskali še Neapelj, ki ga krasi največje  italijansko 
gledališče San Carlo, Novi grad, veličastni Plebiscitni trg... 
Drugače pa je Neapelj znan tudi kot rojstni kraj pizze in 
po odličnih testeninah. Vrnitev v hotel, večerja in 
prenočevanje. 
 
4.DAN: FIUGGI – KATAKOMBE – SLOVENIJA 
Po zajtrku v hotelu se bomo odpravili na ogled rimskega 
podzemlja, kjer so na ogled katakombe kot ostanek 
zgodnjega krščanskega obdobja. Po ogledu sledi vožnja v 
smeri proti domu, s prihodom v nočnih urah.  
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz s sodobnim 
turističnim avtobusom, strokovno vodenje potovanja, 
vstopno takso za Rim in Pompeje, namestitev v hotelu 3* 
v dvoposteljnih sobah s polpenzionom, lokalnega 
vodnika za Vatikanske muzeje, lokalnega vodnika za 
Pompeje, vstopno v Vatikanske muzeje (21€), vstopnino 
v Pompeje, vstopnino za Vezuv, vstopnino za 
Katakombe. 
 
Možni ogledi: Kolosej 12,00€, Castel Saint Angelo 8,50€, 
kupula v cerkvi sv. Petra 7€ (dvigalo), 4€ (peš po 
stopnicah), Bazilika sv. Pavla izven obzidja 1,20€. 
 
Doplačila po želji: enoposteljna soba 40€, skupinsko 
zavarovanje Coris 5,80€, riziko odpovedi potovanja 4%. 

 
SICILIJA 4 dni 

 
1. dan: BENETKE / CATANIA – ACITREZZA 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu ob 01.00h. 
Sledi prevoz do letališča v Benetkah in polet letala proti 
Cataniji. Po pristanku ob 8.30h sledi ogled mesta z dolgo 
in bogato zgodovino. Prva naselbina je nastala kot grška 
kolonija. Simbol mesta je fontana slonov ali Liotru, kot jo 
imenujejo domačini. Baročno središče je na seznamu 
Unesca za zaščito kulturne dediščine. Samo mesto leži na 
seizmično zelo aktivnem območju, pod vulkanom Etna s 
prekrasno panoramo. Sprehod po mestu z ogledom 
znamenitosti, nekaj prostega časa, nato pa kratka vožnja 
v Acitrezzo in namestitev v hotelu. Popoldan bo ostalo še 
nekaj časa za raziskovanje nekdanje ribiške vasice ali 
sproščanje ob obali. Večerja v hotelu in prenočevanje.  
 
2. dan: CATANIA – ETNA – TAORMINA – CATANIA  
Po zajtrku se bomo odpravili do ognjenika Etna, ki se 
dviga na višini 3.340 m in je tako najvišji delujoči 
evropski vulkan. Vzpon do zgornjega platoja in sprehod 
po obronku manjšega ognjenika, od koder se ob lepem 
vremenu odpira lep razgled. Na vrh pa se bomo povzpeli 
z gondolo in posebnimi terenskimi vozili. Popoldan bomo 
obiskali idilično mesto Taormina, ki je nastalo ob gori 
Tauro od koder se odpira lep razgled na Etno in slovi kot 
kraj s prijetno klimo, bujno vegetacijo in umetnostno-

zgodovinskimi spomeniki na čelu z grško-rimskim 
teatrom in osrednjo palačo Corvai. Sprehodili se bomo 
do zgornjega dela mesta, kamor bomo vstopili skozi 
vrata Porta Messina, kjer se začenja osrednja taorminska 
ulica CorsoUmberto. Po ogledu in prostem času se bomo 
odpravili na večerjo v hotelu. Prenočevanje. 
 
3. dan: SIRACUSA – NOTO – MODICA  
Po zajtrku v hotelu sledi vožnja v smeri Siracuse, mesta 
matematika Arhimeda in tirana Dionizija Velikega. Ogled 
glavnih mestnih znamenitosti nekdaj najpomembnejšega 
kraja v Sredozemlju, ki je vse do danes ohranilo vlogo 
pomembnega trgovskega središča. Naslednji ogled bo 
namenjen baročnemu mestecu Noto, znanemu po 
mandljih. Po ogledu nas bo pot vodila še v Modico, ki je 
poznana daleč naokoli po izvrstni čokoladi. Obiskali 
bomo čokoladnico in degustirali izdelke iz čokolade. 
Večerja v restavraciji s folklornim nastopom, vrnitev v 
hotel in prenočevanje. 
 
4. dan: CATANIA – CEFALU  – PALERMO (400 km) 
Po zajtrku sledi vožnja z vmesnimi postanki proti severni 
obali otoka, do Cefaluja.Eno izmed najlepših mestec 
Sicilije, ki ga obkroža tančica skrivnosti, je na novo 
zaživelo leta 1331, ko je grof Rogerij II. tam postavil 
katedralo, katere ogled je obvezen zaradi njene 
arhitekture in bizantinskega mozaičnega okrasja.  Mesto 
je znano tudi po izdelkih iz keramike. Po ogledu vožnja v 
Palermo.Gre za največje mesto na Siciliji, ki so ga najprej 
gradili Feničani, nato Rimljani, Bizantinci, Saraceni, 
Normani, Španci, Francozi... Velja za eno najlepših in 
najbolj privlačnih mest. Sprehod po središču z ogledom 
trga Bellini, Pretoria, Canti, mimo številnih fontan, cerkva 
ter palač. Preden se odpravimo na letališče še nekaj 
prostega časa v Palermu za zadnje nakupe ali pozno 
kosilo. Vožnja na letališče in polet letala proti Benetkam 
ob 21.40h, s pristankom ob 23.15 v Benetkah. Vožnja v 
smeri proti domu. 
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom do letališča v 
Benetke in nazaj,strokovno vodenje izleta,letalski prevoz 
Benetke – Catania, Palermo  – Benetke,prenočevanje v 
hotelu 4* s polpenzionom, 1 x tipična večerja s 
folklornim nastopom,prevozi s turističnim avtobusom na 
destinaciji,izlet na Etno z gondolo in jeepi,vsi zunanji 
ogledi po programu,dvoposteljne sobe, turistična taksa,  
lokalni vodnik, kjer je potrebno, degustacija v 
čokoladnici. 
 

 
KRATEK  ODDIH , VIKEND PAKETI 

V TERMAH V SLOVENIJI, NA HRVAŠKEM, V 
AVSTRIJI ALI OB MORJU. 

rezervacije@solis-turizem.si 
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Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

POTEPANJE PO DOLOMITIH 2 dni. 
 
1. DAN: SLOVENIJA - TRENTO – KALTERN - BOLZANO  
Odhod avtobusa izpred dogovorjenega mesta v jutranjih 
urahin vožnja v smeri Ljubljane, naprej po italijanski 
avtocesti mimo Benetk, Verone ter ob desni strani 
Gardskega jezera.  Najprej bomo naredili postanek za 
obisk znamenite destilarne, kjer proizvajajo značilno 
italijansko "grappo". Sprehodlili se bomo po sodobnem 
poslopju proizvodnje, pokukali tudi na streho in v klet, 
kjer hranijo sode z žganjem. Po ogledu bomo imeli 
možnost grappe tudi degustirati in mogoče najdemo kaj 
v njihovi lepo opremljeni trgovini.  Pot nas bo vodila v 
Trento, ki je bil nekdaj kraj kamor so prihajali na oddih 
škofje. Okolica je posejana z vinsko trto, okoli Velike 
noči, pa zacvetijo številne jablane. Središče mesta je 
posejano z zgodovinskimi stavbami in mi si bomo 
ogledali nekatere: katedralo, PalazzodeiTrecento, 
mestno obzidje in nekaj prostega časa bo tudi za kakšno 
kavico. Nadaljevanje vožnje po vinorodnem delu doline, 
ki slovi po odličnih belih vinih. V vasi Tramin prevladuje 
dišeči traminec, odlično uspevajo pa tudi muškat, rizling, 
sauvignon... Obiskali bomo vinsko klet in degustirali 
odlična vina. Namestitev v hotelu v okolici Bolzana, 
večerja in prenočevanje.  
 
2. DAN: BOLZANO – SLOVENIJA 
Po zajtrku v hotelu sledi vožnja do Bolzana, ki ga 
imenujejo tudi vrata v Dolomite. Po prihodu sledi po želji 
ogled Arheološkega muzeja, kjer hranijo okoli 5000 let 
staro mumijo Ötzi, ki so jo našli nedaleč stran v 
Ötztalerskih Alpah (vstopnina doplačilo 7€). Nato sledi še 
sprehod po mestu, ki ga krasijo številne čudovite palače. 
Po ogledu sledi vožnja v smeri proti domu. Pot nas bo 
vodila v smeri Brixna, naprej v Brunico, kjer bo postanek 
za kavo. Po prestopu na avstrijsko stran se bomo ustavili 
za obisk tovarne Loacker, ki je znan proizvajalec 
napolitank in vafljev. Ogled in možnost nakupa zapeljivih 
izdelkov v njihovi trgovini. Nadaljevanje vožnje s postanki 
za osvežitev in večerjo na slovenski strani. Prihod v 
večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
potovanja, namestitev v hotelu 3* v dvoposteljnih sobah 
s polpenzionom, vstopnino za destilarno in degustacija 
"grappe", degustacijo vina, obisk Loackerja, večerjo na 
poti nazaj. 
 
 

EMILIJA ROMANJA 2 dni 
 
1.DAN:  SLOVENIJA – FERRARA – MARANELLO – RIMINI 
Zbirališče potnikov v zgodnjih jutranjih urah in vožnja v 
smeri Ljubljane ter naprej mimo mejnega prehoda 
Fernetiči po avtocesto vse do Ferrare, kamor bomo 
prispeli v dopoldanskih urah. Sprehodili se bomo po 
srednjeveški Ferrari. Mestno jedro v večjem delu še 
vedno obdaja mogočno obzidje. Gre za lep primer 
srednjeveške fortifikacije, danes pa je predvsem 
turistična znamenitost in kraj srečevanja domačinov. 
Sprehod do impozantne katedrale, gradu 
CastelloEstense, občinske palače... Za najbolj radovedne 
je zanimiv Torredei Leoni ali Levji stolp na katerega vodi 
122 stopnic (vstopnina v grad in stolp – doplačilo). Nato 

nas bo pot vodila v rojstni kraj Ferrarija. Obiskali bomo 
muzej Galeria Ferrari, kjer so na ogled številni posebni 
primerki teh dragih športnih avtomobilov ter seveda 
dirkalniki. Po zanimivem ogledu bo čas za tiste, ki želijo 
samo preizkusiti kakšen prestižni avtomobil. Vožnja v 
Rimini, kjer se bomo namestili v hotelu 4*, večerja in 
prenočevanje. 
 

 
Vir: Museo Ferrai, Maranello 

 
2. DAN: RIMINI – GRADARA – SAN MARINO – 
SLOVENIJA 
Po zajtrku v hotelu se bomo odpravili na ogled 
zanimivega mesta Gradara, ki stoji kot ostanek 
srednjeveške utrdbe na 142 metrov visoki vzpetini. 
Legenda pravi, da je bil grad prizorišče srečanja dveh 
zaljubljencev Paola in Francesce, ko ju je zasačil in ubil 
njen mož Gianciotto. Zgodbo je opisal tudi Dante v svoji 
Božanski komediji. Po ogledu nas bo pot vodila v žepno 
državico, ki naj bi jo ustanovil kamnosek iz Raba sveti 
Marino. Današnje meje je republika dobila leta 1463, 
obsega ozemlje okoli gore Titano. Daljši postanek za 
ogled mesta na hribu: vrata in cerkev Sv. Frančiška, Trg 
svobode z vladno palačo, bazilika Sv. Marina. Popoldan 
sledi vožnja v smeri proti domu, na slovenski strani 
postanek za večerjo.  
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
izleta, vse zunanje oglede po programu, vstopnino za 
muzej Ferrari Galleria v Maranellu, hotel 4* s 
polpenzionom v Riminiju, ogled San Marina, ogled 
Ferrare, ogled Gradare, večerjo na poti nazaj na 
slovenski strani. 

 
RIM, NEAPELJ, POMPEJI 4 dni 

 
1.DAN: SLOVENIJA – RIM 
Zbirališče potnikov zvečer na dogovorjenem mestu in 
nočna vožnja v smeri Benetk, Bologne, Firenc do Rima. 
 
2.DAN: RIM – FIUGGI 
Ogled Rima bomo najprej začeli z ogledom Vatikanskih 
muzejev. Gre za ogromen kompleks, kjer so na ogled 
številna dela znanih umetnikov, dragoceni predmeti, 
freske in ne nazadnje tudi sama cerkev sv. Petra. Po 
ogledu bomo nadaljevali sprehod po mestu in si ogledali 
biser arhitekture Pantheon, vedno obiskane Španske 
stopnice, romantični trg Navona, vodnjak Trevi. Po 
ogledih vožnja v zdraviliški kraj Fiuggi, namestitev v 
hotelu, večerja in prenočevanje. 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

3.DAN: FIUGGI – NEAPELJ – POMPEJI 
Po zajtrku v hotelu sledi vožnja naprej proti jugu. Če bo 
lepo vreme se bomo najprej povzpeli na Vezuv in se 
sprehodili okoli enega najbolj znanih ognjenikov. Naš 
naslednji postanek bo v mestu, ki ga je ujel trenutek 
pogube. Živahno življenje bogatih meščanov je v 
trenutku obstalo, ko se je nanj zgrnil vulkanski prah in ga 
dobesedno pokopal pod seboj in s tem ohranil 
neokrnjenega za današnje obiskovalce. Za konec dneva 
bomo obiskali še Neapelj, ki ga krasi največje  italijansko 
gledališče San Carlo, Novi grad, veličastni Plebiscitni trg... 
Drugače pa je Neapelj znan tudi kot rojstni kraj pizze in 
po odličnih testeninah. Vrnitev v hotel, večerja in 
prenočevanje. 
 
4.DAN: FIUGGI – KATAKOMBE – SLOVENIJA 
Po zajtrku v hotelu se bomo odpravili na ogled rimskega 
podzemlja, kjer so na ogled katakombe kot ostanek 
zgodnjega krščanskega obdobja. Po ogledu sledi vožnja v 
smeri proti domu, s prihodom v nočnih urah.  
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz s sodobnim 
turističnim avtobusom, strokovno vodenje potovanja, 
vstopno takso za Rim in Pompeje, namestitev v hotelu 3* 
v dvoposteljnih sobah s polpenzionom, lokalnega 
vodnika za Vatikanske muzeje, lokalnega vodnika za 
Pompeje, vstopno v Vatikanske muzeje (21€), vstopnino 
v Pompeje, vstopnino za Vezuv, vstopnino za 
Katakombe. 
 
Možni ogledi: Kolosej 12,00€, Castel Saint Angelo 8,50€, 
kupula v cerkvi sv. Petra 7€ (dvigalo), 4€ (peš po 
stopnicah), Bazilika sv. Pavla izven obzidja 1,20€. 
 
Doplačila po želji: enoposteljna soba 40€, skupinsko 
zavarovanje Coris 5,80€, riziko odpovedi potovanja 4%. 

 
SICILIJA 4 dni 

 
1. dan: BENETKE / CATANIA – ACITREZZA 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu ob 01.00h. 
Sledi prevoz do letališča v Benetkah in polet letala proti 
Cataniji. Po pristanku ob 8.30h sledi ogled mesta z dolgo 
in bogato zgodovino. Prva naselbina je nastala kot grška 
kolonija. Simbol mesta je fontana slonov ali Liotru, kot jo 
imenujejo domačini. Baročno središče je na seznamu 
Unesca za zaščito kulturne dediščine. Samo mesto leži na 
seizmično zelo aktivnem območju, pod vulkanom Etna s 
prekrasno panoramo. Sprehod po mestu z ogledom 
znamenitosti, nekaj prostega časa, nato pa kratka vožnja 
v Acitrezzo in namestitev v hotelu. Popoldan bo ostalo še 
nekaj časa za raziskovanje nekdanje ribiške vasice ali 
sproščanje ob obali. Večerja v hotelu in prenočevanje.  
 
2. dan: CATANIA – ETNA – TAORMINA – CATANIA  
Po zajtrku se bomo odpravili do ognjenika Etna, ki se 
dviga na višini 3.340 m in je tako najvišji delujoči 
evropski vulkan. Vzpon do zgornjega platoja in sprehod 
po obronku manjšega ognjenika, od koder se ob lepem 
vremenu odpira lep razgled. Na vrh pa se bomo povzpeli 
z gondolo in posebnimi terenskimi vozili. Popoldan bomo 
obiskali idilično mesto Taormina, ki je nastalo ob gori 
Tauro od koder se odpira lep razgled na Etno in slovi kot 
kraj s prijetno klimo, bujno vegetacijo in umetnostno-

zgodovinskimi spomeniki na čelu z grško-rimskim 
teatrom in osrednjo palačo Corvai. Sprehodili se bomo 
do zgornjega dela mesta, kamor bomo vstopili skozi 
vrata Porta Messina, kjer se začenja osrednja taorminska 
ulica CorsoUmberto. Po ogledu in prostem času se bomo 
odpravili na večerjo v hotelu. Prenočevanje. 
 
3. dan: SIRACUSA – NOTO – MODICA  
Po zajtrku v hotelu sledi vožnja v smeri Siracuse, mesta 
matematika Arhimeda in tirana Dionizija Velikega. Ogled 
glavnih mestnih znamenitosti nekdaj najpomembnejšega 
kraja v Sredozemlju, ki je vse do danes ohranilo vlogo 
pomembnega trgovskega središča. Naslednji ogled bo 
namenjen baročnemu mestecu Noto, znanemu po 
mandljih. Po ogledu nas bo pot vodila še v Modico, ki je 
poznana daleč naokoli po izvrstni čokoladi. Obiskali 
bomo čokoladnico in degustirali izdelke iz čokolade. 
Večerja v restavraciji s folklornim nastopom, vrnitev v 
hotel in prenočevanje. 
 
4. dan: CATANIA – CEFALU  – PALERMO (400 km) 
Po zajtrku sledi vožnja z vmesnimi postanki proti severni 
obali otoka, do Cefaluja.Eno izmed najlepših mestec 
Sicilije, ki ga obkroža tančica skrivnosti, je na novo 
zaživelo leta 1331, ko je grof Rogerij II. tam postavil 
katedralo, katere ogled je obvezen zaradi njene 
arhitekture in bizantinskega mozaičnega okrasja.  Mesto 
je znano tudi po izdelkih iz keramike. Po ogledu vožnja v 
Palermo.Gre za največje mesto na Siciliji, ki so ga najprej 
gradili Feničani, nato Rimljani, Bizantinci, Saraceni, 
Normani, Španci, Francozi... Velja za eno najlepših in 
najbolj privlačnih mest. Sprehod po središču z ogledom 
trga Bellini, Pretoria, Canti, mimo številnih fontan, cerkva 
ter palač. Preden se odpravimo na letališče še nekaj 
prostega časa v Palermu za zadnje nakupe ali pozno 
kosilo. Vožnja na letališče in polet letala proti Benetkam 
ob 21.40h, s pristankom ob 23.15 v Benetkah. Vožnja v 
smeri proti domu. 
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom do letališča v 
Benetke in nazaj,strokovno vodenje izleta,letalski prevoz 
Benetke – Catania, Palermo  – Benetke,prenočevanje v 
hotelu 4* s polpenzionom, 1 x tipična večerja s 
folklornim nastopom,prevozi s turističnim avtobusom na 
destinaciji,izlet na Etno z gondolo in jeepi,vsi zunanji 
ogledi po programu,dvoposteljne sobe, turistična taksa,  
lokalni vodnik, kjer je potrebno, degustacija v 
čokoladnici. 
 

 
KRATEK  ODDIH , VIKEND PAKETI 

V TERMAH V SLOVENIJI, NA HRVAŠKEM, V 
AVSTRIJI ALI OB MORJU. 

rezervacije@solis-turizem.si 
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ČAROBNA KAMPANJA 4 dni 
 
1.DAN: SLOVENIJA – NEAPELJ 
Zbirališče potnikov v jutranjih urahin vožnja do letališča v 
Italiji. Polet letala proti Neaplju. Po prihodu v Kampanjo 
si bomo najprej ogledali mestne znamenitosti. Ogledali si 
bomo stolnico San Gennaro, svojevrstno četrt 
Spaccanapoli z ozkimi ulicami, kjer življenje še vedno 
teče po starodavnih običajih, luško utrdbo 
Casteldell`Ovo, CastelNuovo ter Palazzo Reale. Po ogledu 
vožnja v hotel, namestitev, večerja in prenočevanje. 
 

 
 
2.DAN: NEAPELJ – CAPRI – NEAPELJ 
Po zajtrku v hotelu se bomo vkrcali na hidrogliser, ki nas 
bo peljal po Tirenskem morju na čarobni vulkanski 
otoček Capri.  Sanjski otok sta obiskala v preteklosti že 
cesarja Avgust in Tiberij, kasneje pa celo Lenin. Po 
prihodu se bomo vkrcali na mini avtobuse, s katerimi 
bomo obiskali vasici Capri in Anacapri, ki slovita po belih 
hišah in ozkih ulicah. Imeli boste čas za kavo, manjše 
nakupe, nato pa si ogledamo še terasaste Avgustove 
vrtove. Preden zapustimo Capri bomo degustirali še 
znani limonin liker Limoncello. Vrnitev z hidrogliserjem 
nazaj v Neapelj. Večerja v hotelu in prenočevanje. 
 
3.DAN: NEAPELJ –VEZUV -  SORRENTO – NEAPELJ 
Po zajtrku v hotelu nas bo (v primeru lepega vremena)  
pot vodila na še vedno delujoči vulkan Vezuv, od koder je 
krasen razgled na Neapeljski zaliv.Do kraterja se bomo 
sprehodili po pešpoti na kateri bomo potrebovali 
primerno obuvalo. Po spustu nas bo pot vodila v slikovit 
obalni pas, kjer prepadne stene segajo do morja, vmes 
pa so se vrinile slikovite vasice. Postanek  bo v bližnjem 
kraju Sorrento. Sprehod po mestu, popoldan možnost 
kopanja.  Povratek v Neapelj in večerja v hotelu.  
 
4.DAN: NEAPELJ – SLOVENIJA 
Po zajtrku bomo hotel zapustili. Ogledali si zgodovinsko 
mesto Pompeji.  21. avgusta leta 79 je vulkanski prah 
zasul cvetoči mesti  Herculaneum in Pompeje, kjer so v 
večini bivali bogati Rimljani v svojih vilah. Čas je obstal in 
živahno mesto je obstalo ter ostalo nedotaknjeno vse do 
18. stoletja, ko so se začela izkopavanja. Stavbe, 
vsakdanji predmeti, ki so bili priča strašni usodi nam 
danes pripovedujejo zgodbo  o slavnih Pompejih, o 
življenju Rimljanov in le tukaj lahko pridemo v stik z 
dokazi, ki so drugje izgubili v vrtincu stoletij. Po ogledu 
nekaj prostega časa za zadnje nakupe, nato pa vožnja do 

letališča okoli 17.00 ure. Polet letala ob 19.20h. Po 
pristanku vožnja v smeri proti domu.  
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz do letališča in nazaj, letalski 
prevoz do Neaplja in nazaj s taksami, vse lokalne 
prevoze z avtobusi in  minibusi, vstopnino za Pompeje, 
vstopnino za Vezuv, vstopnino za Avgustove vrtove, 
hidrogliser na Capri in nazaj, namestitev v hotelu v 
Neaplju, 3 x večerjo v hotelu, lokalne vodnike, kjer je 
potrebno, degustacijo Limoncella.  

 
BLATNO JEZERO in MADŽARSKI JEZDECI 

 
Zbor potnikov v jutranjih urah in vožnja v smeri proti 
Blatnemu jezeru z vmesnim postankom za kavo v 
zdraviliškem kraju Heviz, ki je znan po edinstvenem 
termalnem jezeru.  Pot nas bo vodila v Szigliget, kjer 
bomo obiskali vinsko klet. Okrepčali se bomo s 
tradicionalnim madžarskim golažem in degustirali vino. 
Okrepčani bomo pot nadaljevali  na polotok Tihany, ki je 
zelo priljubljena turistična točka z veliko obiskovalci, zato 
je skoraj vsaka hiša trgovina s spominki ali gostišče s 
prenočišči, kjer ponujajo svoje tradicionalne jedi, kot so: 
golaž, paprikaš ali segedin.  Z razgledne točke je čudovit 
razgled na jezero. Sprehodili se bomo po vasici ter se 
ustavili pri opatijski cerkvi, nato pa boste imeli nekaj 
prostega časa. S trajektom se bomo odpeljali preko 
jezera proti Siofoku.  Obiskali bomo ranč, kjer nas bodo 
pričakali z aperitivom, nato pa si bomo ogledali 
predstavo s konji.Predstavili nam bodo spretnosti 
madžarskih konjskih jezdecev. Z vzkliki in ploskanjem 
boste lahko bodrili spektakularni program, se načudili 
spretnostim in akrobacijam njihovih jezdecev na konjih z 
vozovi, igrami z biči. Počasi bo čas za povratek nazaj proti 
domu. Ob poti se bomo, na slovenski strani, ustavili v 
prijetnem gostišču na večerji. Prihod domov v poznih 
večernih urah. 
 

 
 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strošek dveh 
voznikov, vodenje izleta, zunanji ogledi , topla malica z  
ogledom kleti in degustacijo vina, dobrodošlica z 
aperitivom na ranču in predstava s konji, vozovnica za  
trajekt,  večerja na slovenski strani. 
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BLATNO JEZERO 
 

Zbor potnikov in vožnja v smeri proti Blatnemu jezeru. 
Naš prvi postanek bo v kraju Tihany. Priljubljena 
turistična točka z veliko obiskovalci, kjer skoraj vsaka hiša 
ponuja  svoje tradicionalne jedi -golaž, paprikaš ali 
segedin.  Sprehodili se bomo po vasici ter se ustavili pri 
opatijski cerkvi, nato pa boste imeli nekaj prostega časa 
za samostojne nakupe in sprehod. S trajektom se bomo 
peljali preko jezera proti Siofoku, kjer bo naš naslednji 
postanek. Mesto samo, je razstava na prostem, saj lahko 
po celem mestu zasledimo kipe znanega madžarskega 
kiparja Imre Varga, ki je bil rojen v Siofoku. Prav tako je 
deloval v mestu tudi ImreKalman. Prepletajo se sodobne 
in zgodovinske stavbe, pred železniško postajo se 
razprostira Millenuim park, najraje pa se obiskovalci 
sprehodijo po trgovski ulici. Po ogledih se bomo odpravili 
na ranč, kjer nas bodo pričakali z aperitivom, nato pa si 
bomo ogledali predstavo s konji. Predstavili nam bodo 
spretnosti madžarskih konjskih jezdecev. Z vzkliki in 
ploskanjem boste lahko bodrili spektakularni program, 
se načudili spretnostim in akrobacijam njihovih jezdecev 
na konjih z vozovi, igrami z biči. Počasi bo čas za 
povratek proti domu. Ob poti se bomo, na slovenski 
strani, ustavili v prijetnem gostišču na večerji. Prihod 
domov v poznih večernih urah. 
 

 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strošek dveh 
voznikov, vodenje izleta, zunanji ogledi, dobrodošlica z 
aperitivom na ranču in predstava s konji, vozovnica za  
trajekt, večerja. 
 

LEPOTICA DONAVE – BUDIMPEŠTA 
 
Odhod avtobusa v jutranjih urah izpred dogovorjenega 
mesta in vožnja do Budimpešte. Najprej se bomo 
povzpeli na Citadelo, od koder se razprostira čudovit 
pogled na Donavo in njene številne mostove, na 
veličastno stavbo Parlamenta, cerkev sv. Štefana, 
Budim... Nato se bomo odpravili na Budim do Matjaževe 
cerkve, ki je močno povezana z zgodovino mesta in 
prelomnimi dogodki. Kratek sprehod do Kraljeve palače, 
nato pa spust v Pešto. Pot nas bo nato vodila mimo 
osrednjih znamenitosti Budimpešte. Nato se bomo 
odpravili do središča mesta, kje boste imeli nekaj 

prostega časa za sprehod po znani Vaci ulici, čas za 
nakupe, kavico, sladico v slaščičarni Gerbeaud... Počasi 
se bomo  vrnili nazaj proti domu, kamor bomo prispeli v 
poznih večernih urah.  
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodenje programa, 
zunanje oglede po programu. 
 

BUDIMPEŠTA in BLATNO JEZERO  2 dni 
 

 
 
1. DAN: SLOVENIJA – BUDIMPEŠTA  
Odhod avtobusa izpred dogovorjenega mesta. Vožnja v 
smeri proti Mariboru in naprej čez Pince ter po avtocesti 
do Budimpešte. Po prihodu se bomo povzpeli na 
Citadelo od koder se nam bo pogled odprl na Donavo in 
njene številne mostove, na veličastno stavbo 
Parlamenta, cerkev sv. Štefana, Budim... Nato se bomo 
odpravili na Budim do Matjaževe cerkve, ki je močno 
povezana z zgodovino mesta in prelomnimi dogodki. 
Ogled notranjosti cerkve. Kratek sprehod do Kraljeve 
palače, nato pa spust v Pešto. Nekaj prostega časa na 
glavni trgovski ulici Vaci, nato pa sprehod do cerkve sv. 
Štefana. Počasi se bomo odpravili v hotel. Večerja in 
nočitev.  
 
2. DAN: BLATNO JEZERO – SLOVENIJA 
Po zajtrku se bomo odpravili na ogled novejšega dela 
mesta s Trgom Herojev in gradom Vajdahunjad, ki sta 
nastala ob 1000-letnici prihoda madžarskih plemen na 
ozemlje današnje Madžarske. Nato se bomo odpeljali 
proti Blatnem jezeru. Postanek bomo naredili v kraju 
Siofok.  Mesto samo, je razstava na prostem, saj lahko po 
celem mestu zasledimo kipe znanega madžarskega 
kiparja Imre Varga, ki je bil rojen v Siofoku. V mestu se 
prepletajo sodobne zgradbe z zgodovinskimi stavbami, 
pred železniško postajo se razprostira Millenuim park, 
najraje pa se obiskovalci sprehodijo po starem delu 
mesta - po trgovski ulici. Imeli boste nekaj prostega časa 
za sprehod po mestu ali ob obali, nato pa se bomo s 
trajektom odpeljali proti polotoku Tihany. Sprehodili se 
bomo po vasici z ogledom opatijske cerkve. Imeli boste 
prost čas za manjše nakupe spominkov ali odlične rdeče 
paprike. Nato se bomo odpravili nazaj proti domu. Ob 
poti se bomo na slovenski strani ustavili v gostišču na 
večerji. Prihod domov v poznih večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodenje izleta, 1 x 
polpenzion  v hotelu  3*, lokalni vodnik, kjer je potrebno,  
vstopnino v Matjaževo cerkev in Ribiško trdnjavo, 
vozovnica za trajekt, večerjo na slovenski strani, zunanje 
oglede po programu, stroški organizacije. 
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ČAROBNA KAMPANJA 4 dni 
 
1.DAN: SLOVENIJA – NEAPELJ 
Zbirališče potnikov v jutranjih urahin vožnja do letališča v 
Italiji. Polet letala proti Neaplju. Po prihodu v Kampanjo 
si bomo najprej ogledali mestne znamenitosti. Ogledali si 
bomo stolnico San Gennaro, svojevrstno četrt 
Spaccanapoli z ozkimi ulicami, kjer življenje še vedno 
teče po starodavnih običajih, luško utrdbo 
Casteldell`Ovo, CastelNuovo ter Palazzo Reale. Po ogledu 
vožnja v hotel, namestitev, večerja in prenočevanje. 
 

 
 
2.DAN: NEAPELJ – CAPRI – NEAPELJ 
Po zajtrku v hotelu se bomo vkrcali na hidrogliser, ki nas 
bo peljal po Tirenskem morju na čarobni vulkanski 
otoček Capri.  Sanjski otok sta obiskala v preteklosti že 
cesarja Avgust in Tiberij, kasneje pa celo Lenin. Po 
prihodu se bomo vkrcali na mini avtobuse, s katerimi 
bomo obiskali vasici Capri in Anacapri, ki slovita po belih 
hišah in ozkih ulicah. Imeli boste čas za kavo, manjše 
nakupe, nato pa si ogledamo še terasaste Avgustove 
vrtove. Preden zapustimo Capri bomo degustirali še 
znani limonin liker Limoncello. Vrnitev z hidrogliserjem 
nazaj v Neapelj. Večerja v hotelu in prenočevanje. 
 
3.DAN: NEAPELJ –VEZUV -  SORRENTO – NEAPELJ 
Po zajtrku v hotelu nas bo (v primeru lepega vremena)  
pot vodila na še vedno delujoči vulkan Vezuv, od koder je 
krasen razgled na Neapeljski zaliv.Do kraterja se bomo 
sprehodili po pešpoti na kateri bomo potrebovali 
primerno obuvalo. Po spustu nas bo pot vodila v slikovit 
obalni pas, kjer prepadne stene segajo do morja, vmes 
pa so se vrinile slikovite vasice. Postanek  bo v bližnjem 
kraju Sorrento. Sprehod po mestu, popoldan možnost 
kopanja.  Povratek v Neapelj in večerja v hotelu.  
 
4.DAN: NEAPELJ – SLOVENIJA 
Po zajtrku bomo hotel zapustili. Ogledali si zgodovinsko 
mesto Pompeji.  21. avgusta leta 79 je vulkanski prah 
zasul cvetoči mesti  Herculaneum in Pompeje, kjer so v 
večini bivali bogati Rimljani v svojih vilah. Čas je obstal in 
živahno mesto je obstalo ter ostalo nedotaknjeno vse do 
18. stoletja, ko so se začela izkopavanja. Stavbe, 
vsakdanji predmeti, ki so bili priča strašni usodi nam 
danes pripovedujejo zgodbo  o slavnih Pompejih, o 
življenju Rimljanov in le tukaj lahko pridemo v stik z 
dokazi, ki so drugje izgubili v vrtincu stoletij. Po ogledu 
nekaj prostega časa za zadnje nakupe, nato pa vožnja do 

letališča okoli 17.00 ure. Polet letala ob 19.20h. Po 
pristanku vožnja v smeri proti domu.  
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz do letališča in nazaj, letalski 
prevoz do Neaplja in nazaj s taksami, vse lokalne 
prevoze z avtobusi in  minibusi, vstopnino za Pompeje, 
vstopnino za Vezuv, vstopnino za Avgustove vrtove, 
hidrogliser na Capri in nazaj, namestitev v hotelu v 
Neaplju, 3 x večerjo v hotelu, lokalne vodnike, kjer je 
potrebno, degustacijo Limoncella.  

 
BLATNO JEZERO in MADŽARSKI JEZDECI 

 
Zbor potnikov v jutranjih urah in vožnja v smeri proti 
Blatnemu jezeru z vmesnim postankom za kavo v 
zdraviliškem kraju Heviz, ki je znan po edinstvenem 
termalnem jezeru.  Pot nas bo vodila v Szigliget, kjer 
bomo obiskali vinsko klet. Okrepčali se bomo s 
tradicionalnim madžarskim golažem in degustirali vino. 
Okrepčani bomo pot nadaljevali  na polotok Tihany, ki je 
zelo priljubljena turistična točka z veliko obiskovalci, zato 
je skoraj vsaka hiša trgovina s spominki ali gostišče s 
prenočišči, kjer ponujajo svoje tradicionalne jedi, kot so: 
golaž, paprikaš ali segedin.  Z razgledne točke je čudovit 
razgled na jezero. Sprehodili se bomo po vasici ter se 
ustavili pri opatijski cerkvi, nato pa boste imeli nekaj 
prostega časa. S trajektom se bomo odpeljali preko 
jezera proti Siofoku.  Obiskali bomo ranč, kjer nas bodo 
pričakali z aperitivom, nato pa si bomo ogledali 
predstavo s konji.Predstavili nam bodo spretnosti 
madžarskih konjskih jezdecev. Z vzkliki in ploskanjem 
boste lahko bodrili spektakularni program, se načudili 
spretnostim in akrobacijam njihovih jezdecev na konjih z 
vozovi, igrami z biči. Počasi bo čas za povratek nazaj proti 
domu. Ob poti se bomo, na slovenski strani, ustavili v 
prijetnem gostišču na večerji. Prihod domov v poznih 
večernih urah. 
 

 
 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strošek dveh 
voznikov, vodenje izleta, zunanji ogledi , topla malica z  
ogledom kleti in degustacijo vina, dobrodošlica z 
aperitivom na ranču in predstava s konji, vozovnica za  
trajekt,  večerja na slovenski strani. 
 
 

34 
 

 
ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

BLATNO JEZERO 
 

Zbor potnikov in vožnja v smeri proti Blatnemu jezeru. 
Naš prvi postanek bo v kraju Tihany. Priljubljena 
turistična točka z veliko obiskovalci, kjer skoraj vsaka hiša 
ponuja  svoje tradicionalne jedi -golaž, paprikaš ali 
segedin.  Sprehodili se bomo po vasici ter se ustavili pri 
opatijski cerkvi, nato pa boste imeli nekaj prostega časa 
za samostojne nakupe in sprehod. S trajektom se bomo 
peljali preko jezera proti Siofoku, kjer bo naš naslednji 
postanek. Mesto samo, je razstava na prostem, saj lahko 
po celem mestu zasledimo kipe znanega madžarskega 
kiparja Imre Varga, ki je bil rojen v Siofoku. Prav tako je 
deloval v mestu tudi ImreKalman. Prepletajo se sodobne 
in zgodovinske stavbe, pred železniško postajo se 
razprostira Millenuim park, najraje pa se obiskovalci 
sprehodijo po trgovski ulici. Po ogledih se bomo odpravili 
na ranč, kjer nas bodo pričakali z aperitivom, nato pa si 
bomo ogledali predstavo s konji. Predstavili nam bodo 
spretnosti madžarskih konjskih jezdecev. Z vzkliki in 
ploskanjem boste lahko bodrili spektakularni program, 
se načudili spretnostim in akrobacijam njihovih jezdecev 
na konjih z vozovi, igrami z biči. Počasi bo čas za 
povratek proti domu. Ob poti se bomo, na slovenski 
strani, ustavili v prijetnem gostišču na večerji. Prihod 
domov v poznih večernih urah. 
 

 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strošek dveh 
voznikov, vodenje izleta, zunanji ogledi, dobrodošlica z 
aperitivom na ranču in predstava s konji, vozovnica za  
trajekt, večerja. 
 

LEPOTICA DONAVE – BUDIMPEŠTA 
 
Odhod avtobusa v jutranjih urah izpred dogovorjenega 
mesta in vožnja do Budimpešte. Najprej se bomo 
povzpeli na Citadelo, od koder se razprostira čudovit 
pogled na Donavo in njene številne mostove, na 
veličastno stavbo Parlamenta, cerkev sv. Štefana, 
Budim... Nato se bomo odpravili na Budim do Matjaževe 
cerkve, ki je močno povezana z zgodovino mesta in 
prelomnimi dogodki. Kratek sprehod do Kraljeve palače, 
nato pa spust v Pešto. Pot nas bo nato vodila mimo 
osrednjih znamenitosti Budimpešte. Nato se bomo 
odpravili do središča mesta, kje boste imeli nekaj 

prostega časa za sprehod po znani Vaci ulici, čas za 
nakupe, kavico, sladico v slaščičarni Gerbeaud... Počasi 
se bomo  vrnili nazaj proti domu, kamor bomo prispeli v 
poznih večernih urah.  
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodenje programa, 
zunanje oglede po programu. 
 

BUDIMPEŠTA in BLATNO JEZERO  2 dni 
 

 
 
1. DAN: SLOVENIJA – BUDIMPEŠTA  
Odhod avtobusa izpred dogovorjenega mesta. Vožnja v 
smeri proti Mariboru in naprej čez Pince ter po avtocesti 
do Budimpešte. Po prihodu se bomo povzpeli na 
Citadelo od koder se nam bo pogled odprl na Donavo in 
njene številne mostove, na veličastno stavbo 
Parlamenta, cerkev sv. Štefana, Budim... Nato se bomo 
odpravili na Budim do Matjaževe cerkve, ki je močno 
povezana z zgodovino mesta in prelomnimi dogodki. 
Ogled notranjosti cerkve. Kratek sprehod do Kraljeve 
palače, nato pa spust v Pešto. Nekaj prostega časa na 
glavni trgovski ulici Vaci, nato pa sprehod do cerkve sv. 
Štefana. Počasi se bomo odpravili v hotel. Večerja in 
nočitev.  
 
2. DAN: BLATNO JEZERO – SLOVENIJA 
Po zajtrku se bomo odpravili na ogled novejšega dela 
mesta s Trgom Herojev in gradom Vajdahunjad, ki sta 
nastala ob 1000-letnici prihoda madžarskih plemen na 
ozemlje današnje Madžarske. Nato se bomo odpeljali 
proti Blatnem jezeru. Postanek bomo naredili v kraju 
Siofok.  Mesto samo, je razstava na prostem, saj lahko po 
celem mestu zasledimo kipe znanega madžarskega 
kiparja Imre Varga, ki je bil rojen v Siofoku. V mestu se 
prepletajo sodobne zgradbe z zgodovinskimi stavbami, 
pred železniško postajo se razprostira Millenuim park, 
najraje pa se obiskovalci sprehodijo po starem delu 
mesta - po trgovski ulici. Imeli boste nekaj prostega časa 
za sprehod po mestu ali ob obali, nato pa se bomo s 
trajektom odpeljali proti polotoku Tihany. Sprehodili se 
bomo po vasici z ogledom opatijske cerkve. Imeli boste 
prost čas za manjše nakupe spominkov ali odlične rdeče 
paprike. Nato se bomo odpravili nazaj proti domu. Ob 
poti se bomo na slovenski strani ustavili v gostišču na 
večerji. Prihod domov v poznih večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodenje izleta, 1 x 
polpenzion  v hotelu  3*, lokalni vodnik, kjer je potrebno,  
vstopnino v Matjaževo cerkev in Ribiško trdnjavo, 
vozovnica za trajekt, večerjo na slovenski strani, zunanje 
oglede po programu, stroški organizacije. 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

JUŽNA ČEŠKA 2 dni 
 
1.DAN: SLOVENIJA –TELČ – ČEŠKE BUDEJOVICE 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu, odhod 
avtobusa v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja z vmesnimi 
postanki  v smeri Maribora, Dunaja  na Češko. Pot nas bo 
vodila do simpatičnega mesta Telč. Osrednji trg 
obkrožajo slikovite renesančne in baročne stavbe, 
katerih pročelja so okrašena s poslikavami svetnikov 
stare zaveze. Kratek ogled in nadaljevanje poti v 
ČeskeBudejovice. Popoldan si bomo ogledali  impozantni 
grad Hloboka. Romantična graščina, ki je v izvirniku 
gotski grad, je v stoletjih preživela mnogo predelav. 
Zadnja prenova v 19. stoletju mu je nadela podobo gradu 
iz Windsorja, zaradi številnih stebričev in bogate 
notranjosti. Ogled gradu z razkošno zbirko predmetov. 
Za konec dneva si bomo ogledali še pivovarno Budwar, ki 
se ponaša s 700 letno tradicijo pivovarstva. Ogled z 
degustacijo piva, nato pa namestitev v hotel, kjer se 
bomo osvežili in se odpravili na bogato večerjo. Vrnitev v 
hotel in prenočevanje. 
 

 
 
2.DAN: ČESKE BUDEJOVICE – ČESKY KRUMLOV – 
ROŽMBERK – SLOVENIJA 
Po zajtrku v hotelu se bomo napotili v ČeskyKrumlov, ki 
se ponaša z očarljivim mestnim jedrom v okljuku reke 
Vltave. Srednjeveški grad dominira na skalni steni nad 
mestom in zaradi izjemne zgodovinske pomembnosti sta 
grad in mesto umeščena na seznam UNESCA za zaščito 
kulturne dediščine. Sprehod po mestnem jedru in po želji 
ogled gradu z dvorišči, 300 sobanami, dvema stolpoma... 
(doplačilo 11€). PO ogledu nadaljevanje vožnje do gradu 
Rožmberk. Grad je zgradila družina Vitek v 13. stoletju, 
kasneje pa je postal pravi biser slavne Buquoy družine, ki 
je z njim upravljala od 1620, pa vse do II.svetovne vojne. 
Njihove zbirke predstavljajo osrednji del razstave, 
medtem ko jih dopolnjuje še zbirka orožja, potreti 
križarjev, slikarska zbirka. Po ogledu bomo nadaljevali 
pot v smeri proti domu, kamor bomo prispeli v večernih 
urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz z  avtobusom, strokovno 
vodenje izleta, vstopnino za grad Hluboka, ogled 
pivovarne Budwar z degustacijo piva, večerjo v pivnici, 
namestitev v hotelu 3* v Českih Budejovicah v 
dvoposteljnih sobah, vstopnino za grad Rožmberk in vsi 
zunanji ogledi po programu. 
 

PRAGA 2 dni 
 
1. DAN: SLOVENIJA – PRAGA 
Odhod avtobusa izpred dogovorjenega mesta v zgodnjih 
jutranjih urah  in nočna vožnja mimo Dunaja čez mejni 
prehod ter nadaljevanje poti  v Prago. Po prihodu se 
bomo odpravili v mesto na ogled z lokalnim vodnikom. 
Ogled Loretta in Hradčanov s čudovito stolnico Sv. Vida. 
Na Karlovem mostu boste občudovali glasbenike, 
najrazličnejše trgovce, slikarje in druge umetnike. Na 
poti do Staromestenskega in glavnega Vaclavskega trga 
boste ob mogočni arhitekturi občudovali tudi številne 
trgovine. Vožnja v hotel, namestitev v sobe, večerja in 
prenočevanje. 
 

 
 
2. DAN: PRAGA – KUTNA HORA 
Po zajtrku sledi vožnja proti domu s postankom v Kutni 
Hori. Sprehod po prestolnici čeških kraljev, znani po 
kovnicah srebrnikov. Praški groš, ki so ga  kovali od 13. 
stoletja, je takrat veljal za evropsko valuto. Uporabljali so 
ga na Češkem, Poljskem, Madžarskem in v Avstriji. V 
Kutni Hori je delovalo okoli 200 kovačev, ki so dan za 
dnem izdelovali srebrnike. Ogledali si bomo čudovito 
gotsko cerkev sv.Barbare. Po želji še ogled Italijanskega 
dvora. Kulturni spomenik je iz 14. st. in je bil nekaj časa 
sedež čeških kraljev. Kraljeva palača je bila neposredno 
ob kovnici denarja. Po želji vožnja in ogled posebnega 
spomenika – kostnice . Vožnja do  Brna in kosilo v pivnici. 
Nadaljevanje vožnje čez mejo ter naprej po Avstriji. 
Vmesni postanki in prihod domov v večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz,  spremstvo vodnika, 
namestitev v hotelu 3 v dvoposteljnih sobah, večerja v 
hotelu,  kosilo v pivnici v Brnu, lokalni vodnik, vstopnino 
v cerkev sv. Barbare, zunanje oglede po programu 

POSLOVNA POTOVANJA 
 obisk sejmov, namestitve, 
 strokovni ogledi, 
 seminarji, kongresi, 
 letalske vozovnice 
   info@solis-turizem.si 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

PRAGA 3 dni 
 
1.DAN: SLOVENIJA –PRAGA: 
Odhod iz Slovenije v večernih urah in nočna vožnja. 
 
2.DAN: PRAGA 
Prihod v Prago v jutranjih urah in ogled mesta z lokalnim 
vodnikom. Ogled Loretta in Hradčanov s čudovito 
stolnico Sv. Vida. Na Karlovem mostu boste občudovali 
glasbenike, najrazličnejše trgovce, slikarje in druge 
umetnike. Na poti do Staromestenskega in glavnega 
Vaclavskega trga boste ob mogočni arhitekturi 
občudovali tudi številne trgovine. Prosto popoldan za 
raziskovanje Prage. Po želji vožnja z ladjico po Vltavi 
(doplačilo 8€). Večerja v praški pivnici, vrnitev v hotel in 
prenočevanje. 
 

 
 
3. DAN: PRAGA – KUTNA HORA – SLOVENIJA  
Po zajtrku sledi vožnja proti domu s postankom v Kutni 
Hori. Sprehod po prestolnici čeških kraljev, znani po 
kovnicah srebrnikov. Praški groš, ki so ga  kovali od 13. 
stoletja, je takrat veljal za evropsko valuto. Uporabljali so 
ga na Češkem, Poljskem, Madžarskem in v Avstriji. V 
Kutni Hori je delovalo okoli 200 kovačev, ki so dan za 
dnem izdelovali srebrnike. Ogledali si bomo čudovito 
gotsko cerkev sv.Barbare. Po želji še ogled Italijanskega 
dvora (vstopnina doplačilo 4€). Kulturni spomenik je iz 
14. st. in je bil nekaj časa sedež čeških kraljev. Kraljeva 
palača je bila neposredno ob kovnici denarja. Po želji 
vožnja in ogled posebnega spomenika – kostnice 
(vstopnina doplačilo 2€). Vožnja do  Brna in kosilo v 
pivnici. Nadaljevanje vožnje čez mejo ter naprej po 
Avstriji. Vmesni postanki in prihod domov v večernih 
urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, spremstvo vodnika, 
namestitev v hotelu 3* v Pragi v dvoposteljnih sobah,  1 
x večerja v pivnici v Pragi, kosilo v pivnici v Brnu, lokalni 
vodnik za Prago, vstopnino v cerkev sv. Barbare v Kutni 
Hori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČEŠKA 3 dni 
 
1.DAN: SLOVENIJA – ČEŠKY KRUMLOV – ČESKE 
BUDEJOVICE – PRAGA 
Odhod iz Slovenije v zgodnjih jutranjih urah in vožnja 
skozi Avstrijo na Češko. Po prihodu ogled zanimivega 
srednjeveškega mesteca ČeškyKrumlov, z lepo 
ohranjenim mestnim jedrom, gradom in cerkvami. Po 
ogledih nadaljevanje potovanja in krajši postanek v 
Čeških Budejovicah, ki se ponašajo z lepo urejenim 
glavnim trgom. Obisk pivovarne Budvar z ogledom in 
degustacijo. Pozno popoldne prihod v Prago in 
nastanitev v hotelu. Večerja in prenočevanje. 
 
2.DAN: PRAGA 
Po zajtrku v hotelu se bomo namenili  v mesto na ogled z 
lokalnim vodnikom. Ogled Loretta in Hradčanov s 
čudovito stolnico Sv. Vida. Na Karlovem mostu boste 
občudovali glasbenike, najrazličnejše trgovce, slikarje in 
druge umetnike. Na poti do Staromestenskega in 
glavnega Vaclavskega trga boste ob mogočni arhitekturi 
občudovali tudi številne trgovine. Prosto popoldan za 
raziskovanje Prage. Po želji vožnja z ladjico po Vltavi 
(doplačilo 8€). Večerja v praški pivnici, vrnitev v hotel in 
prenočevanje. 
 
3.DAN: PRAGA – KUTNA HORA – SLOVENIJA  
Po zajtrku sledi vožnja proti domu s postankom v Kutni 
Hori. Sprehod po prestolnici čeških kraljev, znani po 
kovnicah srebrnikov. Praški groš, ki so ga  kovali od 13. 
stoletja, je takrat veljal za evropsko valuto. Uporabljali so 
ga na Češkem, Poljskem, Madžarskem in v Avstriji. V 
Kutni Hori je delovalo okoli 200 kovačev, ki so dan za 
dnem izdelovali srebrnike. Ogledali si bomo čudovito 
gotsko cerkev sv.Barbare. Po želji še ogled Italijanskega 
dvora. Kulturni spomenik je iz 14. st. in je bil nekaj časa 
sedež čeških kraljev. Kraljeva palača je bila neposredno 
ob kovnici denarja. Po želji vožnja in ogled posebnega 
spomenika – kostnice. Vožnja do  Brna in kosilo v pivnici. 
Nadaljevanje vožnje čez mejo ter naprej po Avstriji. 
Vmesni postanki in prihod domov v večernih urah. 
 

 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, spremstvo vodnika, 
namestitev v hotelu 3* v Pragi v dvoposteljnih sobah, 1 x 
večerja v hotelu,  1 x večerja v pivnici v Pragi, kosilo v 
pivnici v Brnu, obisk pivovarne Budvar z degustacijo, 
lokalni vodnik za Prago, vstopnino v cerkev sv. Barbare v 
Kutni Hori. 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

JUŽNA ČEŠKA 2 dni 
 
1.DAN: SLOVENIJA –TELČ – ČEŠKE BUDEJOVICE 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu, odhod 
avtobusa v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja z vmesnimi 
postanki  v smeri Maribora, Dunaja  na Češko. Pot nas bo 
vodila do simpatičnega mesta Telč. Osrednji trg 
obkrožajo slikovite renesančne in baročne stavbe, 
katerih pročelja so okrašena s poslikavami svetnikov 
stare zaveze. Kratek ogled in nadaljevanje poti v 
ČeskeBudejovice. Popoldan si bomo ogledali  impozantni 
grad Hloboka. Romantična graščina, ki je v izvirniku 
gotski grad, je v stoletjih preživela mnogo predelav. 
Zadnja prenova v 19. stoletju mu je nadela podobo gradu 
iz Windsorja, zaradi številnih stebričev in bogate 
notranjosti. Ogled gradu z razkošno zbirko predmetov. 
Za konec dneva si bomo ogledali še pivovarno Budwar, ki 
se ponaša s 700 letno tradicijo pivovarstva. Ogled z 
degustacijo piva, nato pa namestitev v hotel, kjer se 
bomo osvežili in se odpravili na bogato večerjo. Vrnitev v 
hotel in prenočevanje. 
 

 
 
2.DAN: ČESKE BUDEJOVICE – ČESKY KRUMLOV – 
ROŽMBERK – SLOVENIJA 
Po zajtrku v hotelu se bomo napotili v ČeskyKrumlov, ki 
se ponaša z očarljivim mestnim jedrom v okljuku reke 
Vltave. Srednjeveški grad dominira na skalni steni nad 
mestom in zaradi izjemne zgodovinske pomembnosti sta 
grad in mesto umeščena na seznam UNESCA za zaščito 
kulturne dediščine. Sprehod po mestnem jedru in po želji 
ogled gradu z dvorišči, 300 sobanami, dvema stolpoma... 
(doplačilo 11€). PO ogledu nadaljevanje vožnje do gradu 
Rožmberk. Grad je zgradila družina Vitek v 13. stoletju, 
kasneje pa je postal pravi biser slavne Buquoy družine, ki 
je z njim upravljala od 1620, pa vse do II.svetovne vojne. 
Njihove zbirke predstavljajo osrednji del razstave, 
medtem ko jih dopolnjuje še zbirka orožja, potreti 
križarjev, slikarska zbirka. Po ogledu bomo nadaljevali 
pot v smeri proti domu, kamor bomo prispeli v večernih 
urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz z  avtobusom, strokovno 
vodenje izleta, vstopnino za grad Hluboka, ogled 
pivovarne Budwar z degustacijo piva, večerjo v pivnici, 
namestitev v hotelu 3* v Českih Budejovicah v 
dvoposteljnih sobah, vstopnino za grad Rožmberk in vsi 
zunanji ogledi po programu. 
 

PRAGA 2 dni 
 
1. DAN: SLOVENIJA – PRAGA 
Odhod avtobusa izpred dogovorjenega mesta v zgodnjih 
jutranjih urah  in nočna vožnja mimo Dunaja čez mejni 
prehod ter nadaljevanje poti  v Prago. Po prihodu se 
bomo odpravili v mesto na ogled z lokalnim vodnikom. 
Ogled Loretta in Hradčanov s čudovito stolnico Sv. Vida. 
Na Karlovem mostu boste občudovali glasbenike, 
najrazličnejše trgovce, slikarje in druge umetnike. Na 
poti do Staromestenskega in glavnega Vaclavskega trga 
boste ob mogočni arhitekturi občudovali tudi številne 
trgovine. Vožnja v hotel, namestitev v sobe, večerja in 
prenočevanje. 
 

 
 
2. DAN: PRAGA – KUTNA HORA 
Po zajtrku sledi vožnja proti domu s postankom v Kutni 
Hori. Sprehod po prestolnici čeških kraljev, znani po 
kovnicah srebrnikov. Praški groš, ki so ga  kovali od 13. 
stoletja, je takrat veljal za evropsko valuto. Uporabljali so 
ga na Češkem, Poljskem, Madžarskem in v Avstriji. V 
Kutni Hori je delovalo okoli 200 kovačev, ki so dan za 
dnem izdelovali srebrnike. Ogledali si bomo čudovito 
gotsko cerkev sv.Barbare. Po želji še ogled Italijanskega 
dvora. Kulturni spomenik je iz 14. st. in je bil nekaj časa 
sedež čeških kraljev. Kraljeva palača je bila neposredno 
ob kovnici denarja. Po želji vožnja in ogled posebnega 
spomenika – kostnice . Vožnja do  Brna in kosilo v pivnici. 
Nadaljevanje vožnje čez mejo ter naprej po Avstriji. 
Vmesni postanki in prihod domov v večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz,  spremstvo vodnika, 
namestitev v hotelu 3 v dvoposteljnih sobah, večerja v 
hotelu,  kosilo v pivnici v Brnu, lokalni vodnik, vstopnino 
v cerkev sv. Barbare, zunanje oglede po programu 

POSLOVNA POTOVANJA 
 obisk sejmov, namestitve, 
 strokovni ogledi, 
 seminarji, kongresi, 
 letalske vozovnice 
   info@solis-turizem.si 
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PRAGA 3 dni 
 
1.DAN: SLOVENIJA –PRAGA: 
Odhod iz Slovenije v večernih urah in nočna vožnja. 
 
2.DAN: PRAGA 
Prihod v Prago v jutranjih urah in ogled mesta z lokalnim 
vodnikom. Ogled Loretta in Hradčanov s čudovito 
stolnico Sv. Vida. Na Karlovem mostu boste občudovali 
glasbenike, najrazličnejše trgovce, slikarje in druge 
umetnike. Na poti do Staromestenskega in glavnega 
Vaclavskega trga boste ob mogočni arhitekturi 
občudovali tudi številne trgovine. Prosto popoldan za 
raziskovanje Prage. Po želji vožnja z ladjico po Vltavi 
(doplačilo 8€). Večerja v praški pivnici, vrnitev v hotel in 
prenočevanje. 
 

 
 
3. DAN: PRAGA – KUTNA HORA – SLOVENIJA  
Po zajtrku sledi vožnja proti domu s postankom v Kutni 
Hori. Sprehod po prestolnici čeških kraljev, znani po 
kovnicah srebrnikov. Praški groš, ki so ga  kovali od 13. 
stoletja, je takrat veljal za evropsko valuto. Uporabljali so 
ga na Češkem, Poljskem, Madžarskem in v Avstriji. V 
Kutni Hori je delovalo okoli 200 kovačev, ki so dan za 
dnem izdelovali srebrnike. Ogledali si bomo čudovito 
gotsko cerkev sv.Barbare. Po želji še ogled Italijanskega 
dvora (vstopnina doplačilo 4€). Kulturni spomenik je iz 
14. st. in je bil nekaj časa sedež čeških kraljev. Kraljeva 
palača je bila neposredno ob kovnici denarja. Po želji 
vožnja in ogled posebnega spomenika – kostnice 
(vstopnina doplačilo 2€). Vožnja do  Brna in kosilo v 
pivnici. Nadaljevanje vožnje čez mejo ter naprej po 
Avstriji. Vmesni postanki in prihod domov v večernih 
urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, spremstvo vodnika, 
namestitev v hotelu 3* v Pragi v dvoposteljnih sobah,  1 
x večerja v pivnici v Pragi, kosilo v pivnici v Brnu, lokalni 
vodnik za Prago, vstopnino v cerkev sv. Barbare v Kutni 
Hori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČEŠKA 3 dni 
 
1.DAN: SLOVENIJA – ČEŠKY KRUMLOV – ČESKE 
BUDEJOVICE – PRAGA 
Odhod iz Slovenije v zgodnjih jutranjih urah in vožnja 
skozi Avstrijo na Češko. Po prihodu ogled zanimivega 
srednjeveškega mesteca ČeškyKrumlov, z lepo 
ohranjenim mestnim jedrom, gradom in cerkvami. Po 
ogledih nadaljevanje potovanja in krajši postanek v 
Čeških Budejovicah, ki se ponašajo z lepo urejenim 
glavnim trgom. Obisk pivovarne Budvar z ogledom in 
degustacijo. Pozno popoldne prihod v Prago in 
nastanitev v hotelu. Večerja in prenočevanje. 
 
2.DAN: PRAGA 
Po zajtrku v hotelu se bomo namenili  v mesto na ogled z 
lokalnim vodnikom. Ogled Loretta in Hradčanov s 
čudovito stolnico Sv. Vida. Na Karlovem mostu boste 
občudovali glasbenike, najrazličnejše trgovce, slikarje in 
druge umetnike. Na poti do Staromestenskega in 
glavnega Vaclavskega trga boste ob mogočni arhitekturi 
občudovali tudi številne trgovine. Prosto popoldan za 
raziskovanje Prage. Po želji vožnja z ladjico po Vltavi 
(doplačilo 8€). Večerja v praški pivnici, vrnitev v hotel in 
prenočevanje. 
 
3.DAN: PRAGA – KUTNA HORA – SLOVENIJA  
Po zajtrku sledi vožnja proti domu s postankom v Kutni 
Hori. Sprehod po prestolnici čeških kraljev, znani po 
kovnicah srebrnikov. Praški groš, ki so ga  kovali od 13. 
stoletja, je takrat veljal za evropsko valuto. Uporabljali so 
ga na Češkem, Poljskem, Madžarskem in v Avstriji. V 
Kutni Hori je delovalo okoli 200 kovačev, ki so dan za 
dnem izdelovali srebrnike. Ogledali si bomo čudovito 
gotsko cerkev sv.Barbare. Po želji še ogled Italijanskega 
dvora. Kulturni spomenik je iz 14. st. in je bil nekaj časa 
sedež čeških kraljev. Kraljeva palača je bila neposredno 
ob kovnici denarja. Po želji vožnja in ogled posebnega 
spomenika – kostnice. Vožnja do  Brna in kosilo v pivnici. 
Nadaljevanje vožnje čez mejo ter naprej po Avstriji. 
Vmesni postanki in prihod domov v večernih urah. 
 

 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, spremstvo vodnika, 
namestitev v hotelu 3* v Pragi v dvoposteljnih sobah, 1 x 
večerja v hotelu,  1 x večerja v pivnici v Pragi, kosilo v 
pivnici v Brnu, obisk pivovarne Budvar z degustacijo, 
lokalni vodnik za Prago, vstopnino v cerkev sv. Barbare v 
Kutni Hori. 
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PLOVBA PO DJERDAPSKI SOTESKI IN 
BEOGRAD - 3 dni 

 

 
 
1. DAN: SLOVENIJA – LEPENSKI VIR –DJERDAP - 
BEOGRAD 
Odhod avtobusa pozno zvečer in nočna vožnja v smeri 
Zagreba, Slavonskega Broda, Sremske Mitrovice, 
Beograda. Nadaljevanje vožnje do Donjega Milanovca, 
kjer bomo naredili postanek za ogled imenitnega 
arheološkega najdišča, ki priča o zgodovini poselitve tega 
dela ozemlja že davnih 7000 let pr.n.š. Ljudstvo je 
doživelo svoj vrhunec kulturnega razvoja 5300 do 4800 
pr.n.š.. Najdbe pričajo o visoki kulturni stopnji »zgodnjih 
Evropejcev« ter njihovega religioznega in družabnega 
življenja. Po ogledu se bomo vkrcali na ladjo. Na plovbi 
nas bo spremljal Mali in Veliki Kazan, ki ga imenujejo tudi 
»Irongate«, videli bomo najvišji kip kralja Decebala v 
Evropi, si ogledali Trajanovo tablo, ki je označevala 
nekdanjo rimsko pot, fotografirali znamenito utrdbo 
Golubovac, katere obzidje sega skoraj do gladine reke. 
Vrnitev v Donji Milanovac in vožnja v Beograd. 
Namestitev v hotel, večerja na boemski Skadarliji ob 
zvokih starogradske glasbe. Sprehod do hotela in 
prenočevanje. 
 
2. DAN: BEOGRAD 
Po zajtrku v hotelu se bomo srečali z lokalnim 
vodnikom.peljali se bomo čez most Gazela in obiskali 
Hišo cvetja na Dedinju, peljali se bomo mimo Belega 
dvora in številnih vil, stadiona Zvezda in ambasad, ki so 
našle svoj prostor na mirnem gričku Dedinja. Nadaljevali 
bomo vožnjo čez vse velike trge Beograda: Slavija, trg 
Republike, se sprehodili po Kalemegdanu in obujali 
spomine na preteklost, ko je Beograd bil še pod turško 
oblastjo. Izpustili ne bomo niti ogromne cerkve sv. Save, 
Novega Beograda in še številnih drugih zanimivosti. 
Popoldan nekaj časa prosto za potep po mestu, manjše 
nakupe ali preprosto uživanje ob kavi. Vrnitev v hotel in 
kratka osvežitev. Na večerjo se bomo podali na Savski kej 
na splav. Ob dobri hrani in glasbi bo večer hitro minil. 
Vrnitev v hotel in prenočevanje. 
 
3. DAN: BEOGRAD - SLOVENIJA 
Po zajtrku se bomo zapeljali na zeleno obrobje mesta, na 
bližnji hrib Avala in se sprehodili po urejenih poteh do 
spomenika neznanemu junaku. Po želji in ob lepem 
vremenu se lahko povzpnete tudi na stolp, od koder nam 
pogled sega daleč  naokoli (doplačilo 100 din). Popoldne 
se bomo počasi odpravili na vožnjo proti domu. Prihod v 
poznih večernih urah. 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
potovanja,  vstopnino za ogled Lepenskega Vira, 
namestitev v hotelu v Beogradu v dvoposteljne sobe z 
zajtrkom, vožnja z ladjo po soteski Djerdap (Donji 
Milanovac – Tekija), večerja z glasbo na Skadarliji, ogled 
Beograda, vstopnina v hišo cvetja, večerja z glasbo na 
splavu. 

 
MOST NA DRINI IN ŠARGANSKA OSMICA 

3 dni 
 
1.DAN: SLOVENIJA – VIŠEGRAD – MOKRA GORA 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu ob polnoči 
in vožnja v smeri Zagreba, naprej po avtocesti do 
Slavonskega Broda, mimo Zenice, Sarajeva do Višegrada. 
Ob prihodu sledi kosilo z domačimi bosanskimi 
specialitetami (pita izpod peke, teletina izpod peke, 
solata, tufahija). Okrepčani si bomo ogledali Most na 
Drini, spomenik Iva Andriča, hotel iz romana »Na Drini 
čuprija«, hišo Ive Andriča, mestno galerijo ter kompleks v 
gradnji »Andrićgrad«, ki ga gradijo vlada RS, občina 
Višegrad in režiser Emil Kusturica. Po ogledu nas bo pot 
vodila v samostan Dobrun iz 14.stoletja, kjer si bomo 
ogledali cerkev, muzej in galerijo ter spomenik 
Karađorđa, voditelja 1. srbskega upora proti Turkom. 
Vožnja v Mokro goro, namestitev v hotelu in večerja. 
 

 
 
2.DAN: MOKRA GORA – ŠARGANSKA OSMICA – 
DRVENGRAD 
Po zajtrku v hotelu sledi vožnja z muzejsko-turističnim 
vlakom »Nostalgija« po progi, ki se imenuje Šarganska 
osmica. Na naši poti bomo premagali 300 metrov 
nadmorske višine, se peljali skozi 22 tunelov, čez pet 
mostov  in uživali v prekrasnem pogledu na okolico. 
Vmes bomo naredili postanek na razgledni točki. Po 
vrnitvi v Mokro goro se bomo okrepčali  s kosilom. 
Okrepčani se bomo napotili v Etno vas Drvengrad, ki so 
ga zgradili po zamisli Emila Kusturice za snemanje filma 
»Življenje je čudež«. Mestece ima vse kar najdemo v 
vseh mestih: mestna vrata, cerkev, knjižnico, galerijo, 
kino dvorano, slaščičarno, restavracijo in hotel. Ogledali 
si bomo leseno vasico in kratek film v kinodvorani. 
Večerja in prenočevanje. 
 
3.DAN: MOKRA GORA – SIROGOJNO – ŠID – SLOVENIJA 
Po zajtrku v hotelu se bomo odpravili v bližnjo etno 
vasico Sirogojno, ki je muzej na prostem. Lesene hiške 
prikazujejo tradicionalno arhitekturo ter notranjo 
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opremo kmečkih hiš kot tudi navade in način življenja 
ljudi iz območja Zlatibora in Dinare. Po ogledu vožnja v 
smeri Valjeva vse do avtoceste in postanek za kosilo tik 
preden zapustimo Srbijo. Nadaljevanje poti proti domu z 
vmesnimi postanki. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
potovanja, ogled Višegrada z mostom na Drini, učilnico 
Ive Andriča, kosilo v Višegradu, namestitev v hotelu  v 
dvoposteljnih sobah, polpenzion, ogled Drvengrada s 
kratkim filmom, vožnjo s Šargansko osmico, kosilo v 
Mokri gori, vstopnino za Sirogojno, kosilo na poti nazaj. 
 

BEOGRAD 2 dni 
 

 
 
1.DAN: CELJE – BEOGRAD  
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in odhod 
avtobusa okoli polnoči. Pot nas vodila v smeri proti 
Zagrebu in naprej po avtocesti »bratstva in enotnosti« 
po Slavoniji. Prestop meje pri Lipovcu in nadaljevanje 
poti do Beograda. Ob prihodu v jutranjih urah se bomo 
srečali z lokalnim vodnikom, ki nas bo spremljal na 
ogledu znamenitosti: peljali se bomo čez most Gazela in 
obiskali Hišo cvetja na Dedinju, peljali se bomo mimo 
Belega dvora in številnih vil, stadiona Zvezda in ambasad, 
ki so našle svoj prostor na mirnem gričku Dedinja. Peljali 
se bomo čez vse velike trge Beograda: Slavija, trg 
Republike, se sprehodili po Kalemegdanu in obujali 
spomine na preteklost, ko je Beograd bil še pod turško 
oblastjo. Izpustili ne bomo niti ogromne cerkve sv. Save, 
Novega Beograda in še številnih drugih zanimivosti. Sledi 
namestitev v hotelu 3* v središču mesta.  Na večerjo se 
bomo odpravili peš, se ustavili na ulici Kneza Mihajla, 
kjer je prava promenada in poleg tega še trgovski del 
središča. Boemska Skadarlija je bila nekdaj zbirališče 
pesnikov, igralcev, pisateljev in umetnikov,  danes pa je 
posejana z restavracijami in lokali.  Po okusni večerji in 
zabavi ob živi glasbi se bomo vrnili v hotel, prenočevanje. 
 
2.DAN: BEOGRAD - CELJE 
Po zajtrku se bomo zapeljali na zeleno obrobje mesta, na 
bližnji hrib Avala in se sprehodili po urejenih poteh do 
spomenika neznanemu junaku. Po želji in ob lepem 
vremenu se lahko povzpnete tudi na stolp, od koder nam 
pogled sega daleč  naokoli (doplačilo 100 din). Popoldne 
se bomo počasi odpravili na vožnjo proti domu. Prihod v 
poznih večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, takse, cestnine, 
strokovno vodenje  in organizacijo potovanja, lokalnega 

vodnika v Beogradu za ogled mesta,1 nočitev z zajtrkom 
v hotelu***,  večerjo na Skadarliji (predjed, glavna jed, 
sladica, 0,25l vina na osebo, glasba), vstopnino v "hišo 
cvetja". 
 

SLAVONIJA IN VOJVODINA 2 dni 

1.DAN: SLOVENIJA – ŠID– SREMSKI KARLOVCI – NOVI 
SAD 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu okoli  24.00 
ure in vožnja v smeri Zagreba ter naprej po avtocesti. 
Malo za hrvaško srbsko mejo se ustavili za kosilo. 
Postregli nam bodo z mešanim mesom na žaru n prilogo. 
V dopoldanskih urah bomo prispeli v Vojvodino. Obiskali 
bomo čebelarski muzej v Sremskih Karlovcih, kjer bo 
najprej ogled zanimivega muzeja, nato pa degustacija 4 
vrst vina ob siru in domačem narezku. Prihod v 
prestolnico Vojvodine. Osrednja veduta mesta je 
trdnjava Petrovaradin, ki kraljuje nad mestom in si jo 
bomo tudi najprej ogledali. Začetek gradnje trdnjave 
sega v leto 1235, ko so na pobudo kralja Bele IV. 
Madžarskega, cistercijani iz Francije ustanovili samostan 
Belakut. Utrdba je bila okrepljena v času Turških vpadov, 
v času Avstrijske okupacije, pa je bila stara utrdba 
porušena in zgrajena nova. Za zidovi utrdbe, se skrivajo 
številne zanimivosti in zgodbe iz zgodovine. Po ogledu se 
bomo odpravili še na sprehod po središču Novega Sada. 
Nekaj časa prosto za kakšno kavo ali pijačo, nato pa  
namestitev v hotelu v središču mesta. Večerja v prijetni 
restavraciji ob Donavi in vrnitev v hotel. 
 

 
 
2.DAN: NOVI SAD – PALIČ - SUBOTICA 
Po zajtrku v hotelu se bomo odpeljali po ravninski 
pokrajini proti severu v smeri Subotice. Obiskali bomo 
znameniti stari vojvodinski salaš v Etno parku, ki je 
ponovno središče življenja in zbiranja ljudi ob kozarcu 
vina ali žganja. Posestvo je urejeno v slogu kmetije iz 19. 
in začetka 20. stoletja. Najprej vojvodinsko kosilo, nato 
pa degustacija 4 vrst avtohtonih vin. Nato se bomo 
ustavili še na kavi ob Paličkem jezeru in pot nadaljevali 
proti čez Slavonijo proti domu. 
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz s sodobnim turističnim 
avtobusom, strokovno vodenje, kosilo, ogled 
čebelarskega muzeja in degustacija vin v Sremskih 
Karlovcih, ogled Novega Sada, namestitev v hotelu 4* v 
središču mesta, večerjo v restavraciji, kosilo in 
degustacijo vina na salašu. 
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PLOVBA PO DJERDAPSKI SOTESKI IN 
BEOGRAD - 3 dni 

 

 
 
1. DAN: SLOVENIJA – LEPENSKI VIR –DJERDAP - 
BEOGRAD 
Odhod avtobusa pozno zvečer in nočna vožnja v smeri 
Zagreba, Slavonskega Broda, Sremske Mitrovice, 
Beograda. Nadaljevanje vožnje do Donjega Milanovca, 
kjer bomo naredili postanek za ogled imenitnega 
arheološkega najdišča, ki priča o zgodovini poselitve tega 
dela ozemlja že davnih 7000 let pr.n.š. Ljudstvo je 
doživelo svoj vrhunec kulturnega razvoja 5300 do 4800 
pr.n.š.. Najdbe pričajo o visoki kulturni stopnji »zgodnjih 
Evropejcev« ter njihovega religioznega in družabnega 
življenja. Po ogledu se bomo vkrcali na ladjo. Na plovbi 
nas bo spremljal Mali in Veliki Kazan, ki ga imenujejo tudi 
»Irongate«, videli bomo najvišji kip kralja Decebala v 
Evropi, si ogledali Trajanovo tablo, ki je označevala 
nekdanjo rimsko pot, fotografirali znamenito utrdbo 
Golubovac, katere obzidje sega skoraj do gladine reke. 
Vrnitev v Donji Milanovac in vožnja v Beograd. 
Namestitev v hotel, večerja na boemski Skadarliji ob 
zvokih starogradske glasbe. Sprehod do hotela in 
prenočevanje. 
 
2. DAN: BEOGRAD 
Po zajtrku v hotelu se bomo srečali z lokalnim 
vodnikom.peljali se bomo čez most Gazela in obiskali 
Hišo cvetja na Dedinju, peljali se bomo mimo Belega 
dvora in številnih vil, stadiona Zvezda in ambasad, ki so 
našle svoj prostor na mirnem gričku Dedinja. Nadaljevali 
bomo vožnjo čez vse velike trge Beograda: Slavija, trg 
Republike, se sprehodili po Kalemegdanu in obujali 
spomine na preteklost, ko je Beograd bil še pod turško 
oblastjo. Izpustili ne bomo niti ogromne cerkve sv. Save, 
Novega Beograda in še številnih drugih zanimivosti. 
Popoldan nekaj časa prosto za potep po mestu, manjše 
nakupe ali preprosto uživanje ob kavi. Vrnitev v hotel in 
kratka osvežitev. Na večerjo se bomo podali na Savski kej 
na splav. Ob dobri hrani in glasbi bo večer hitro minil. 
Vrnitev v hotel in prenočevanje. 
 
3. DAN: BEOGRAD - SLOVENIJA 
Po zajtrku se bomo zapeljali na zeleno obrobje mesta, na 
bližnji hrib Avala in se sprehodili po urejenih poteh do 
spomenika neznanemu junaku. Po želji in ob lepem 
vremenu se lahko povzpnete tudi na stolp, od koder nam 
pogled sega daleč  naokoli (doplačilo 100 din). Popoldne 
se bomo počasi odpravili na vožnjo proti domu. Prihod v 
poznih večernih urah. 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
potovanja,  vstopnino za ogled Lepenskega Vira, 
namestitev v hotelu v Beogradu v dvoposteljne sobe z 
zajtrkom, vožnja z ladjo po soteski Djerdap (Donji 
Milanovac – Tekija), večerja z glasbo na Skadarliji, ogled 
Beograda, vstopnina v hišo cvetja, večerja z glasbo na 
splavu. 

 
MOST NA DRINI IN ŠARGANSKA OSMICA 

3 dni 
 
1.DAN: SLOVENIJA – VIŠEGRAD – MOKRA GORA 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu ob polnoči 
in vožnja v smeri Zagreba, naprej po avtocesti do 
Slavonskega Broda, mimo Zenice, Sarajeva do Višegrada. 
Ob prihodu sledi kosilo z domačimi bosanskimi 
specialitetami (pita izpod peke, teletina izpod peke, 
solata, tufahija). Okrepčani si bomo ogledali Most na 
Drini, spomenik Iva Andriča, hotel iz romana »Na Drini 
čuprija«, hišo Ive Andriča, mestno galerijo ter kompleks v 
gradnji »Andrićgrad«, ki ga gradijo vlada RS, občina 
Višegrad in režiser Emil Kusturica. Po ogledu nas bo pot 
vodila v samostan Dobrun iz 14.stoletja, kjer si bomo 
ogledali cerkev, muzej in galerijo ter spomenik 
Karađorđa, voditelja 1. srbskega upora proti Turkom. 
Vožnja v Mokro goro, namestitev v hotelu in večerja. 
 

 
 
2.DAN: MOKRA GORA – ŠARGANSKA OSMICA – 
DRVENGRAD 
Po zajtrku v hotelu sledi vožnja z muzejsko-turističnim 
vlakom »Nostalgija« po progi, ki se imenuje Šarganska 
osmica. Na naši poti bomo premagali 300 metrov 
nadmorske višine, se peljali skozi 22 tunelov, čez pet 
mostov  in uživali v prekrasnem pogledu na okolico. 
Vmes bomo naredili postanek na razgledni točki. Po 
vrnitvi v Mokro goro se bomo okrepčali  s kosilom. 
Okrepčani se bomo napotili v Etno vas Drvengrad, ki so 
ga zgradili po zamisli Emila Kusturice za snemanje filma 
»Življenje je čudež«. Mestece ima vse kar najdemo v 
vseh mestih: mestna vrata, cerkev, knjižnico, galerijo, 
kino dvorano, slaščičarno, restavracijo in hotel. Ogledali 
si bomo leseno vasico in kratek film v kinodvorani. 
Večerja in prenočevanje. 
 
3.DAN: MOKRA GORA – SIROGOJNO – ŠID – SLOVENIJA 
Po zajtrku v hotelu se bomo odpravili v bližnjo etno 
vasico Sirogojno, ki je muzej na prostem. Lesene hiške 
prikazujejo tradicionalno arhitekturo ter notranjo 

38 
 

 
ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

opremo kmečkih hiš kot tudi navade in način življenja 
ljudi iz območja Zlatibora in Dinare. Po ogledu vožnja v 
smeri Valjeva vse do avtoceste in postanek za kosilo tik 
preden zapustimo Srbijo. Nadaljevanje poti proti domu z 
vmesnimi postanki. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
potovanja, ogled Višegrada z mostom na Drini, učilnico 
Ive Andriča, kosilo v Višegradu, namestitev v hotelu  v 
dvoposteljnih sobah, polpenzion, ogled Drvengrada s 
kratkim filmom, vožnjo s Šargansko osmico, kosilo v 
Mokri gori, vstopnino za Sirogojno, kosilo na poti nazaj. 
 

BEOGRAD 2 dni 
 

 
 
1.DAN: CELJE – BEOGRAD  
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in odhod 
avtobusa okoli polnoči. Pot nas vodila v smeri proti 
Zagrebu in naprej po avtocesti »bratstva in enotnosti« 
po Slavoniji. Prestop meje pri Lipovcu in nadaljevanje 
poti do Beograda. Ob prihodu v jutranjih urah se bomo 
srečali z lokalnim vodnikom, ki nas bo spremljal na 
ogledu znamenitosti: peljali se bomo čez most Gazela in 
obiskali Hišo cvetja na Dedinju, peljali se bomo mimo 
Belega dvora in številnih vil, stadiona Zvezda in ambasad, 
ki so našle svoj prostor na mirnem gričku Dedinja. Peljali 
se bomo čez vse velike trge Beograda: Slavija, trg 
Republike, se sprehodili po Kalemegdanu in obujali 
spomine na preteklost, ko je Beograd bil še pod turško 
oblastjo. Izpustili ne bomo niti ogromne cerkve sv. Save, 
Novega Beograda in še številnih drugih zanimivosti. Sledi 
namestitev v hotelu 3* v središču mesta.  Na večerjo se 
bomo odpravili peš, se ustavili na ulici Kneza Mihajla, 
kjer je prava promenada in poleg tega še trgovski del 
središča. Boemska Skadarlija je bila nekdaj zbirališče 
pesnikov, igralcev, pisateljev in umetnikov,  danes pa je 
posejana z restavracijami in lokali.  Po okusni večerji in 
zabavi ob živi glasbi se bomo vrnili v hotel, prenočevanje. 
 
2.DAN: BEOGRAD - CELJE 
Po zajtrku se bomo zapeljali na zeleno obrobje mesta, na 
bližnji hrib Avala in se sprehodili po urejenih poteh do 
spomenika neznanemu junaku. Po želji in ob lepem 
vremenu se lahko povzpnete tudi na stolp, od koder nam 
pogled sega daleč  naokoli (doplačilo 100 din). Popoldne 
se bomo počasi odpravili na vožnjo proti domu. Prihod v 
poznih večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, takse, cestnine, 
strokovno vodenje  in organizacijo potovanja, lokalnega 

vodnika v Beogradu za ogled mesta,1 nočitev z zajtrkom 
v hotelu***,  večerjo na Skadarliji (predjed, glavna jed, 
sladica, 0,25l vina na osebo, glasba), vstopnino v "hišo 
cvetja". 
 

SLAVONIJA IN VOJVODINA 2 dni 

1.DAN: SLOVENIJA – ŠID– SREMSKI KARLOVCI – NOVI 
SAD 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu okoli  24.00 
ure in vožnja v smeri Zagreba ter naprej po avtocesti. 
Malo za hrvaško srbsko mejo se ustavili za kosilo. 
Postregli nam bodo z mešanim mesom na žaru n prilogo. 
V dopoldanskih urah bomo prispeli v Vojvodino. Obiskali 
bomo čebelarski muzej v Sremskih Karlovcih, kjer bo 
najprej ogled zanimivega muzeja, nato pa degustacija 4 
vrst vina ob siru in domačem narezku. Prihod v 
prestolnico Vojvodine. Osrednja veduta mesta je 
trdnjava Petrovaradin, ki kraljuje nad mestom in si jo 
bomo tudi najprej ogledali. Začetek gradnje trdnjave 
sega v leto 1235, ko so na pobudo kralja Bele IV. 
Madžarskega, cistercijani iz Francije ustanovili samostan 
Belakut. Utrdba je bila okrepljena v času Turških vpadov, 
v času Avstrijske okupacije, pa je bila stara utrdba 
porušena in zgrajena nova. Za zidovi utrdbe, se skrivajo 
številne zanimivosti in zgodbe iz zgodovine. Po ogledu se 
bomo odpravili še na sprehod po središču Novega Sada. 
Nekaj časa prosto za kakšno kavo ali pijačo, nato pa  
namestitev v hotelu v središču mesta. Večerja v prijetni 
restavraciji ob Donavi in vrnitev v hotel. 
 

 
 
2.DAN: NOVI SAD – PALIČ - SUBOTICA 
Po zajtrku v hotelu se bomo odpeljali po ravninski 
pokrajini proti severu v smeri Subotice. Obiskali bomo 
znameniti stari vojvodinski salaš v Etno parku, ki je 
ponovno središče življenja in zbiranja ljudi ob kozarcu 
vina ali žganja. Posestvo je urejeno v slogu kmetije iz 19. 
in začetka 20. stoletja. Najprej vojvodinsko kosilo, nato 
pa degustacija 4 vrst avtohtonih vin. Nato se bomo 
ustavili še na kavi ob Paličkem jezeru in pot nadaljevali 
proti čez Slavonijo proti domu. 
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz s sodobnim turističnim 
avtobusom, strokovno vodenje, kosilo, ogled 
čebelarskega muzeja in degustacija vin v Sremskih 
Karlovcih, ogled Novega Sada, namestitev v hotelu 4* v 
središču mesta, večerjo v restavraciji, kosilo in 
degustacijo vina na salašu. 
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SARAJEVO in TITOV BUNKER V KONJICU 
3 dni 

 
1. DAN:SLOVENIJA -   SARAJEVO 
Odhod v zgodnjih jutranjih urah in vožnja v smeri 
Zagreba ter naprej po nekdanji avtocesti »Bratstva in 
enotnosti« do Slavonskega Broda, kjer bomo prečkali 
mejo z BIH in nadaljevali pot mimo Zenice v Sarajevo. 
Proti središču se bomo peljali ob Miljacki, ob kateri se 
nizajo znamenite stavbe: pošta, Akademija likovnih 
umetnosti, Eiffelov most, Principov most, Careva mošeja, 
Inatkuča. Najprej sprehod po vrvežu mesta z 
orientalskim pridihom. Mimo sebilja se bomo sprehodili 
do Gazihusrev begove mošeje, medrese, bezistana, 
katoliške cerkve, stare pravoslavne cerkve, sinagoge in 
zaključili z ogledom v znameniti kavarni, kjer si lahko 
privoščite pravo »bosansko« kavo. Nato boste imeli 
prosto za pohajkovanje po mestu, nakupe džezvic, 
spominkov ali za porcijo odličnih čevapčičev. Popoldan 
se bomo namestili v hotelu 4*, sledi samopostrežna 
večerja in prenočevanje. 
  

 
Vir: Sarajevo-travel.ba 

2. DAN: SARAJEVO – KONJIC – JABLANIŠKO JEZERO - 
SARAJEVO 
Po zajtrku se bomo odpravili proti Konjicu. Ogledali si 
bomo podzemno mesto Josipa Broza Tita, ki je bilo 
največje atomsko zaklonišče v bivši Jugoslaviji. Sestavlja  
ga 12 povezanih enot s skupno površino 25.000 m2.  Pod 
zemljo so bile konferenčne dvorane, spalnice, kuhinja, 
operacijske sobe, skratka vse potrebno za preživetje 350 
oseb. Zapeljali se bomo do Jablaniškega jezera, ki ga 
tvori reka Neretva. V prijetni restavraciji tik ob jezeru se 
bomo okrepčali s kosilom. Popoldan nekaj časa prosto za 
oddih ob jezeru. Počasi se bomo odpravili nazaj proti 
Sarajevu. Preden se vrnemo v hotel si bomo ogledali še 
impozanten izvir reke Bosne in se sprehodili po urejenih 
potkah po parku. Večerja z glasbo v hotelu in 
prenočevanje. 
 
3. DAN: SARAJEVO – IGMAN - SLOVENIJA 
Po zajtrku v hotelu se bomo napotili na planino Igman, ki 
je najbolj znana po planinarjenju in smučanju. V času 
XIV. Olimpijskih iger je bil Igman poleg Jahorine in 
Bjelašnice eno osrednjih prizorišč, o čemer pričajo še 
danes nekateri športni objekti. Po ogledu sledi piknik – 
roštiljada v naravnem okolju planine (čevapčiči, 
suđukice, pleskavice, Sarajevsko pivo). Okrepčani se 
bomo odpravili proti domu s prihodom v nočnih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje,  
2 x nočitev v hotelu 4* s samopostrežnim zajtrkom in 
večerjo, 1 x glasbo pri večerji, dobrodošlica, piknik na 
Igmanu, vstopnino za Titov bunker, kosilo ob 
Jablaniškem jezeru, obisk parka Vrelo Bosne, ogled 
Sarajeva. 

SARAJEVO 2 dni 
 

 
Vir: sarajevo.co.ba 

1. DAN: SARAJEVO 
Odhod izpred dogovorjenega mesta okoli polnoči in 
vožnja v smeri Zagreba ter naprej po avtocesti do 
Slavonskega Broda, kjer bomo prečkali mejo z BIH in 
nadaljevali pot mimo Zenice v Sarajevo. Proti središču se 
bomo peljali ob reki Miljacki, ob kateri se nizajo 
znamenite stavbe: pošta, Akademija likovnih umetnosti, 
Eiffelov most, Principov most, Careva mošeja, Inatkuča. 
Najprej se bomo sprehodili po vrvežu mesta z 
orientalskim pridihom. Mimo sebilja se bomo sprehodili 
do Gazihusrev begove mošeje, medrese, bezistana, 
katoliške cerkve, stare pravoslavne cerkve, sinagoge in 
zaključili z ogledom v znameniti kavarni, kjer si lahko 
privoščite pravo »bosansko« kavo. Nato boste imeli 
prosto za samostojno pohajkovanje po mestu. Popoldan 
se bomo namestili v hotelu, nato pa se zapeljali še do 
muzeja Tunel. Večerja z glasbo in prenočevanje. 
 
2. DAN: SARAJEVO – IZVIR BOSNE 
Po zajtrku v hotelu se bomo zapeljali na izvir reke Bosne. 
Mogočen kraški izvir je preurejen v lep park, z lesenimi 
mostovi. Nekaj časa prosto za sprehod, jutranjo kavo in 
kratek klepet v naravi, nato pa bomo prestolnico 
zapustili in se odpravili v smeri proti domu z postankom 
za kosilo na poti nazaj. Predviden prihod v večernih urah. 
 

 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
in organizacijo potovanja,  1 X nočitev (1/2 sobe) z 
zajtrkom v hotelu **** , večerjo z glasbo,vstopnino za 
muzej Tunel,kosilo na poti nazaj,vse zunanje oglede po 
programu.  
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SARAJEVO, TRAVNIK, JAJCE, BANJA LUKA 
2 dni 

 

 

Vir: BH turizam 
1. DAN: SLOVENIJA-  SARAJEVO 
Odhod izpred dogovorjenega mesta okoli polnoči in 
vožnja v smeri Zagreba ter naprej po nekdanji avtocesti 
»Bratstva in enotnosti« do Slavonskega Broda, kjer bomo 
prečkali mejo z BIH in nadaljevali pot mimo Zenice v 
Sarajevo. Prosti središču se bomo peljali ob reki Miljacki, 
ob kateri se nizajo znamenite stavbe: pošta, Akademija 
likovnih umetnosti, Eiffelov most, Principov most, Careva 
mošeja, Inatkuča. Najprej se bomo sprehodili po vrvežu 
mesta z orientalskim pridihom. Mimo sebilja se bomo 
sprehodili do Gazihusrev begove mošeje, medrese, 
bezistana, katoliške cerkve, stare pravoslavne cerkve, 
sinagoge in zaključili z ogledom v znameniti kavarni, kjer 
si lahko privoščite pravo »bosansko« kavo. Nato boste 
imeli prosto za samostojno pohajkovanje po mestu, 
nakupe džezvic, spominkov ali za porcijo odličnih 
čevapčičev. Popoldan se bomo namestili v hotelu, nato 
pa se zapeljali še do muzeja Tunel in do impozantnega 
izvira reke Bosne. Večerja z glasbo in prenočevanje 
 
2. DAN: SARAJEVO – JAJCE – BANJA LUKA  - SLOVENIJA 
Po zajtrku v hotelu bomo prestolnico zapustili in se 
odpravili v smeri Travnika ter naprej do Jajca. Postanek 
za fotografiranje ob znamenitem slapu reke Plive in 
prosto za kavo. Po želji si lahko ogledate tudi muzej II. 
zasedanja AVNOJA (29.11. 1943) (vstopnina doplačila ca 
1€). Nadaljevanje poti  do Banje Luke, ki jo imenujejo 
tudi mesto lepih žensk. Sodobno, univerzitetno mesto ob 
reki Vrbas, se hitro razvija in privablja vedno več 
obiskovalcev kulturnih prireditev, znamenitosti in drugih 
dogajanj.  Po želji možnost kosila (doplačilo ca 11€). 
Domov se bomo vračali preko mejnega prehoda 
Gradiška, mimo Zagreba in v Slovenijo.  
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, cestnino in 
davke, strokovno vodenje in organizacijo potovanja,  1 X 
nočitev (1/2 sobe) z zajtrkom v hotelu *** ali **** , 
večerjo z glasbo, vstopnino za muzej Tunel, vse zunanje 
oglede po programu.  
 
 
 
 
 
 
 

BANJA LUKA 2 dni 
 
1. DAN:  SLOVENIJA – BANJA LUKA 
Zbirališče potnikov v jutranjih urah na dogovorjenem 
mestu in vožnja v smeri Zagreba, po avtocesti do 
Gradiške. Kratek postanek za ogled memoriala v 
Jasenovcu, za vse žrtve, ki so padle v taborišču v času II. 
Svetovne vojne. Po ogledu nadaljevanje poti v Banja 
Luko. Obiskali bomo samostan trapistov, ki so bili nosilec 
industrializacije v Banja Luki.  Znamka sira, je prav po 
trapistih dobila svoje ime in sicer točneje po samostanu 
»La Trappe« v Franciji. Ogled stalne razstave 140 let 
trapistov v Banja Luki in obisk trgovine, kjer lahko kupite 
sir, vino, spominke. Po ogledu sledi kratka vožnja v 
pivovarno. Voden ogled proizvodnje, na koncu pa 
prisluženo pivo! V popoldanskem času se bomo namestili 
v hotel 3* v središču mesta in se osvežili. Odpravili se 
bomo na ogled mesta mladih, skozi katerega teče 
kristalna reka Vrbas. Nekaj časa prosto za samostojno 
pohajkovanje. Nato se bomo zbrali in sledi vožnja v 
bližnje etno selo, kjer si bomo ogledali staro vaško hišo. 
Sledi folklorna predstava s plesom in predstavitvijo 
enega od običajev. Dan se bo prevesil v večer in sledi 
obilna večerja (uštipci, kajmak, juha, sarme, razno 
pečeno meso, rakija, domači sok...). Vrnitev v hotel in 
prenočevanje. 
 

 
 
2.DAN: BANJA LUKA – KOZARA – SLOVENIJA 
Po zajtrku v hotelu se bomo srečali z lokalnim vodnikom. 
Ogledali si bomo znamenitosti mesta, stari Kastel  ob 
Vrbasu, muzej Republike Srbske, Gosposko ulico, Banke 
dvore, Narodno gledališče, cerkev sv. Trojice... Po ogledu 
se bomo okrepčali s kosilom v prijetnem ambientu v 
restavraciji ob reki Vrbas. Počasi bomo Banja Luko 
zapustili n se na poti nazaj ustavili še v narodnem parku 
Kozara, kjer si bomo ogledali spomenik Mrakovica. 
Postavljen je v spomin vsem padlim borcev v bitki za 
Kozaro, domačinom, padlim v taboriščih. 33 metrov 
visok spomenik je delo akademskega kiparja Dušana 
Džamonije. Po ogledu nadaljevanje vožnje z vmesnimi 
postanki proti Sloveniji, s prihodom v večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
izleta, obisk samostana trapistov, ogled pivovarne z 
degustacijo piva, namestitev v hotelu 3* v Banja Luki, 
obisk etno sela z ogledom vaške hiše, folklorno 
predstavo, večerjo, voden ogled Banja Luke, vse zunanje 
oglede po programu. 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

SARAJEVO in TITOV BUNKER V KONJICU 
3 dni 

 
1. DAN:SLOVENIJA -   SARAJEVO 
Odhod v zgodnjih jutranjih urah in vožnja v smeri 
Zagreba ter naprej po nekdanji avtocesti »Bratstva in 
enotnosti« do Slavonskega Broda, kjer bomo prečkali 
mejo z BIH in nadaljevali pot mimo Zenice v Sarajevo. 
Proti središču se bomo peljali ob Miljacki, ob kateri se 
nizajo znamenite stavbe: pošta, Akademija likovnih 
umetnosti, Eiffelov most, Principov most, Careva mošeja, 
Inatkuča. Najprej sprehod po vrvežu mesta z 
orientalskim pridihom. Mimo sebilja se bomo sprehodili 
do Gazihusrev begove mošeje, medrese, bezistana, 
katoliške cerkve, stare pravoslavne cerkve, sinagoge in 
zaključili z ogledom v znameniti kavarni, kjer si lahko 
privoščite pravo »bosansko« kavo. Nato boste imeli 
prosto za pohajkovanje po mestu, nakupe džezvic, 
spominkov ali za porcijo odličnih čevapčičev. Popoldan 
se bomo namestili v hotelu 4*, sledi samopostrežna 
večerja in prenočevanje. 
  

 
Vir: Sarajevo-travel.ba 

2. DAN: SARAJEVO – KONJIC – JABLANIŠKO JEZERO - 
SARAJEVO 
Po zajtrku se bomo odpravili proti Konjicu. Ogledali si 
bomo podzemno mesto Josipa Broza Tita, ki je bilo 
največje atomsko zaklonišče v bivši Jugoslaviji. Sestavlja  
ga 12 povezanih enot s skupno površino 25.000 m2.  Pod 
zemljo so bile konferenčne dvorane, spalnice, kuhinja, 
operacijske sobe, skratka vse potrebno za preživetje 350 
oseb. Zapeljali se bomo do Jablaniškega jezera, ki ga 
tvori reka Neretva. V prijetni restavraciji tik ob jezeru se 
bomo okrepčali s kosilom. Popoldan nekaj časa prosto za 
oddih ob jezeru. Počasi se bomo odpravili nazaj proti 
Sarajevu. Preden se vrnemo v hotel si bomo ogledali še 
impozanten izvir reke Bosne in se sprehodili po urejenih 
potkah po parku. Večerja z glasbo v hotelu in 
prenočevanje. 
 
3. DAN: SARAJEVO – IGMAN - SLOVENIJA 
Po zajtrku v hotelu se bomo napotili na planino Igman, ki 
je najbolj znana po planinarjenju in smučanju. V času 
XIV. Olimpijskih iger je bil Igman poleg Jahorine in 
Bjelašnice eno osrednjih prizorišč, o čemer pričajo še 
danes nekateri športni objekti. Po ogledu sledi piknik – 
roštiljada v naravnem okolju planine (čevapčiči, 
suđukice, pleskavice, Sarajevsko pivo). Okrepčani se 
bomo odpravili proti domu s prihodom v nočnih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje,  
2 x nočitev v hotelu 4* s samopostrežnim zajtrkom in 
večerjo, 1 x glasbo pri večerji, dobrodošlica, piknik na 
Igmanu, vstopnino za Titov bunker, kosilo ob 
Jablaniškem jezeru, obisk parka Vrelo Bosne, ogled 
Sarajeva. 

SARAJEVO 2 dni 
 

 
Vir: sarajevo.co.ba 

1. DAN: SARAJEVO 
Odhod izpred dogovorjenega mesta okoli polnoči in 
vožnja v smeri Zagreba ter naprej po avtocesti do 
Slavonskega Broda, kjer bomo prečkali mejo z BIH in 
nadaljevali pot mimo Zenice v Sarajevo. Proti središču se 
bomo peljali ob reki Miljacki, ob kateri se nizajo 
znamenite stavbe: pošta, Akademija likovnih umetnosti, 
Eiffelov most, Principov most, Careva mošeja, Inatkuča. 
Najprej se bomo sprehodili po vrvežu mesta z 
orientalskim pridihom. Mimo sebilja se bomo sprehodili 
do Gazihusrev begove mošeje, medrese, bezistana, 
katoliške cerkve, stare pravoslavne cerkve, sinagoge in 
zaključili z ogledom v znameniti kavarni, kjer si lahko 
privoščite pravo »bosansko« kavo. Nato boste imeli 
prosto za samostojno pohajkovanje po mestu. Popoldan 
se bomo namestili v hotelu, nato pa se zapeljali še do 
muzeja Tunel. Večerja z glasbo in prenočevanje. 
 
2. DAN: SARAJEVO – IZVIR BOSNE 
Po zajtrku v hotelu se bomo zapeljali na izvir reke Bosne. 
Mogočen kraški izvir je preurejen v lep park, z lesenimi 
mostovi. Nekaj časa prosto za sprehod, jutranjo kavo in 
kratek klepet v naravi, nato pa bomo prestolnico 
zapustili in se odpravili v smeri proti domu z postankom 
za kosilo na poti nazaj. Predviden prihod v večernih urah. 
 

 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
in organizacijo potovanja,  1 X nočitev (1/2 sobe) z 
zajtrkom v hotelu **** , večerjo z glasbo,vstopnino za 
muzej Tunel,kosilo na poti nazaj,vse zunanje oglede po 
programu.  
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

SARAJEVO, TRAVNIK, JAJCE, BANJA LUKA 
2 dni 

 

 

Vir: BH turizam 
1. DAN: SLOVENIJA-  SARAJEVO 
Odhod izpred dogovorjenega mesta okoli polnoči in 
vožnja v smeri Zagreba ter naprej po nekdanji avtocesti 
»Bratstva in enotnosti« do Slavonskega Broda, kjer bomo 
prečkali mejo z BIH in nadaljevali pot mimo Zenice v 
Sarajevo. Prosti središču se bomo peljali ob reki Miljacki, 
ob kateri se nizajo znamenite stavbe: pošta, Akademija 
likovnih umetnosti, Eiffelov most, Principov most, Careva 
mošeja, Inatkuča. Najprej se bomo sprehodili po vrvežu 
mesta z orientalskim pridihom. Mimo sebilja se bomo 
sprehodili do Gazihusrev begove mošeje, medrese, 
bezistana, katoliške cerkve, stare pravoslavne cerkve, 
sinagoge in zaključili z ogledom v znameniti kavarni, kjer 
si lahko privoščite pravo »bosansko« kavo. Nato boste 
imeli prosto za samostojno pohajkovanje po mestu, 
nakupe džezvic, spominkov ali za porcijo odličnih 
čevapčičev. Popoldan se bomo namestili v hotelu, nato 
pa se zapeljali še do muzeja Tunel in do impozantnega 
izvira reke Bosne. Večerja z glasbo in prenočevanje 
 
2. DAN: SARAJEVO – JAJCE – BANJA LUKA  - SLOVENIJA 
Po zajtrku v hotelu bomo prestolnico zapustili in se 
odpravili v smeri Travnika ter naprej do Jajca. Postanek 
za fotografiranje ob znamenitem slapu reke Plive in 
prosto za kavo. Po želji si lahko ogledate tudi muzej II. 
zasedanja AVNOJA (29.11. 1943) (vstopnina doplačila ca 
1€). Nadaljevanje poti  do Banje Luke, ki jo imenujejo 
tudi mesto lepih žensk. Sodobno, univerzitetno mesto ob 
reki Vrbas, se hitro razvija in privablja vedno več 
obiskovalcev kulturnih prireditev, znamenitosti in drugih 
dogajanj.  Po želji možnost kosila (doplačilo ca 11€). 
Domov se bomo vračali preko mejnega prehoda 
Gradiška, mimo Zagreba in v Slovenijo.  
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, cestnino in 
davke, strokovno vodenje in organizacijo potovanja,  1 X 
nočitev (1/2 sobe) z zajtrkom v hotelu *** ali **** , 
večerjo z glasbo, vstopnino za muzej Tunel, vse zunanje 
oglede po programu.  
 
 
 
 
 
 
 

BANJA LUKA 2 dni 
 
1. DAN:  SLOVENIJA – BANJA LUKA 
Zbirališče potnikov v jutranjih urah na dogovorjenem 
mestu in vožnja v smeri Zagreba, po avtocesti do 
Gradiške. Kratek postanek za ogled memoriala v 
Jasenovcu, za vse žrtve, ki so padle v taborišču v času II. 
Svetovne vojne. Po ogledu nadaljevanje poti v Banja 
Luko. Obiskali bomo samostan trapistov, ki so bili nosilec 
industrializacije v Banja Luki.  Znamka sira, je prav po 
trapistih dobila svoje ime in sicer točneje po samostanu 
»La Trappe« v Franciji. Ogled stalne razstave 140 let 
trapistov v Banja Luki in obisk trgovine, kjer lahko kupite 
sir, vino, spominke. Po ogledu sledi kratka vožnja v 
pivovarno. Voden ogled proizvodnje, na koncu pa 
prisluženo pivo! V popoldanskem času se bomo namestili 
v hotel 3* v središču mesta in se osvežili. Odpravili se 
bomo na ogled mesta mladih, skozi katerega teče 
kristalna reka Vrbas. Nekaj časa prosto za samostojno 
pohajkovanje. Nato se bomo zbrali in sledi vožnja v 
bližnje etno selo, kjer si bomo ogledali staro vaško hišo. 
Sledi folklorna predstava s plesom in predstavitvijo 
enega od običajev. Dan se bo prevesil v večer in sledi 
obilna večerja (uštipci, kajmak, juha, sarme, razno 
pečeno meso, rakija, domači sok...). Vrnitev v hotel in 
prenočevanje. 
 

 
 
2.DAN: BANJA LUKA – KOZARA – SLOVENIJA 
Po zajtrku v hotelu se bomo srečali z lokalnim vodnikom. 
Ogledali si bomo znamenitosti mesta, stari Kastel  ob 
Vrbasu, muzej Republike Srbske, Gosposko ulico, Banke 
dvore, Narodno gledališče, cerkev sv. Trojice... Po ogledu 
se bomo okrepčali s kosilom v prijetnem ambientu v 
restavraciji ob reki Vrbas. Počasi bomo Banja Luko 
zapustili n se na poti nazaj ustavili še v narodnem parku 
Kozara, kjer si bomo ogledali spomenik Mrakovica. 
Postavljen je v spomin vsem padlim borcev v bitki za 
Kozaro, domačinom, padlim v taboriščih. 33 metrov 
visok spomenik je delo akademskega kiparja Dušana 
Džamonije. Po ogledu nadaljevanje vožnje z vmesnimi 
postanki proti Sloveniji, s prihodom v večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
izleta, obisk samostana trapistov, ogled pivovarne z 
degustacijo piva, namestitev v hotelu 3* v Banja Luki, 
obisk etno sela z ogledom vaške hiše, folklorno 
predstavo, večerjo, voden ogled Banja Luke, vse zunanje 
oglede po programu. 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

SARAJEVO in MOSTAR 2 dni 
 
1. DAN: SLOVENIJA – SARAJEVO 
Odhod izpred dogovorjenega mesta ob 00.00 uri in 
vožnja v smeri Zagreba ter naprej po nekdanji avtocesti 
»Bratstva in enotnosti«. Prestop meje pri Slavonskem 
Brodu ter nadaljevanje vožnje v Sarajevo. Na poti proti 
Baščaršiji si bom ogledali stavbo Parlamenta, Ameriško 
ambasado, znameniti hotel Hollyday Inn, stolpnici 
dvojčka: Momo in Uzeir. Vožnjo bomo nadaljevali ob reki 
Miljacki, ob kateri se nizajo znamenite stavbe: pošta, 
Akademija likovnih umetnosti, Eiffelov most, Principov 
most, Careva mošeja, Inatkuča. Najprej se bomo 
okrepčali s porcijo čevapčičev, nato pa se sprehodili po 
vrvežu mesta z orientalskim pridihom. Mimo sebilja se 
bomo sprehodili do Gazihusrev begove mošeje, 
medrese, bezistana, katoliške cerkve, stare pravoslavne 
cerkve, sinagoge in zaključili z ogledom v znameniti 
kavarni, kjer si bomo privoščili pravo »bosansko« kavo. 
Nato boste imeli prosto za samostojno pohajkovanje po 
mestu, nakupe džezvic, spominkov ali za porcijo odličnih 
čevapčičev. Popoldan bomo nadaljevali z ogledom 
impozantnega izvira reke Bosne. Prosto za kavo, nato pa 
vožnja v hotel, večerja z glasbo in prenočevanje. 

 
 
2. DAN: SARAJEVO – MOSTAR  - SLOVENIJA 
Po zajtrku v hotelu nas bo pot vodila prosti Mostarju. 
Peljali se bomo mimo porušenega mostu iz bitke na 
Neretvi in prispeli v dopoldanskih urah. Kamnito mesto 
je nastalo okoli mostu, čez reko Neretvo. Sprehodili se 
bomo po ozki ulici, polni trgovinic s spominki do 
veličastnega mostu. Če bomo imeli srečo, bomo videli 
skok pogumnih mladih fantov v hladno vodo »v živo«. 
Preden se odpravimo prosti domu se bomo okrepčali s 
kosilom. Vožnja v smeri proti domu s prihodom v 
večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, prevoz,strokovno 
vodenje in organizacijo potovanja,  nočitev (1/2 sobe) z 
zajtrkom v hotelu ****,  čevapi v Sarajevu, večerjo z 
glasbo, kosilo v Mostarju, vse zunanje oglede po 
programu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOSTAR IN DOLINA NERETVE 2 dni 
 

 

1.DAN: SLOVENIJA – SLAP KRAVICE – MEĐUGORJE - 
MOSTAR 
Vožnja v smeri Hrvaške ter po avtocesti vse do Vrgorca. 
Tam bomo zapustili avtocesto in nadaljevali pot preko 
mejnega prehoda v Bosno in Hercegovino. Najprej si 
bomo ogledali slapove Kravice, ki padajo v obliki podkve, 
zato jih imenujejo tudi mala Niagara. Pot nas bo vodila v 
smeri Međugorja, kjer bomo naredili kratek postanek za 
ogled cerkve posvečene Mariji – gospe miru. Po ogledu 
obisk Etno sela Herzeg, kjer se bomo sprehodili skozi 
vasico in se okrepčali s kosilom.  Nadaljevanje vožnje v 
Mostar. Kamnito mesto je nastalo okoli mostu, čez reko 
Neretvo. Ogledali si bomo turško hišo in mošejo ter se 
sprehodili po ozki ulici, polni trgovinic s spominki do 
veličastnega mostu. Če bomo imeli srečo, bomo videli 
skok v hladno vodo v živo. Obiskali bomo Turško hišo in 
mošejo. Nekaj prostega časa, nato pa sledi krajša vožnja 
v bosansko letoviško mesto Neum. Namestitev v hotelu , 
večerja z glasbo in prenočevanje. 
 
2.DAN: NEUM – DOLINA NERETVE - SLOVENIJA 
Po zajtrku bomo Neum zapustili in sledi kratka vožnja na 
Hrvaško stran v Metkoviće. Sprejeli nas bomo prijazni 
domačini in nas postregli s sadjem in domačo rakijo. Po 
krajši osvežitvi, se bomo podali na plovbo s posebnimi 
čolni po rokavih, kanalih in pritokih reke Neretve. Oaza 
zelenila nas bo  obdajala z vseh strani, veliko pr 
priložnosti za lepe fotografije, da pa ne bomo lačni, nas 
bodo pogostili z domačim sirom, pršutom in vinom. 
Prijetno druženje bomo nadaljeval ob kosilu in glasbi. V 
popoldanskih urah se bomo poslovili ter nadaljevali pot v 
smeri proti domu s prihodom v nočnih urah.  
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
izleta, ogled slapu Kravice, postanek v Međugorju, kosilo 
v Etno Selu, ogled Mostarja z lokalnim vodnikom, 1 x 
polpenzion v dvoposteljnih sobah, vožnja s trupicami po 
delti Neretve in degustacija sira, pršuta, kosilo ob Neretvi 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

POTEPANJE PO ALBANIJI - 4 dni 
 
1.DAN:  SLOVENIJA – TIRANA - DRAČ 
Zbirališče potnikov na letališču Jože Pučnik. Pristanek v 
Tirani. Mešanica arhitekturnih slogov je edinstvena. 
Prevladuje italijanski vpliv, vmes je nekaj turških 
spomenikov, srce pa predstavlja velik odprt prostor - 
Skänderberg trg z mošejo, urnim stolpom in 
impozantnim zgodovinskim muzejem. Iz trga nas pelje do 
ostalih zanimivih stavb in spomenikov bulevarDeshmoret 
e Kombit. Po informativnem ogledu mesta se bomo 
namenili v Drač. Namestitev v hotelu, večerja in 
prenočevanje.  
 
2.DAN: TIRANA – BERAT – APOLONIJA - DRAČ 
Po zajtrku v hotelu se bomo odpravili proti Beratu, ki je 
zaradi svoje bogate zgodovine in posebne arhitekture 
zapisan na seznam UNESCA. Tlakovane ulice nas vodijo 
med strnjenimi hišami z vrtovi in zaradi svoje podobe 
nosi tudi ime »mesto tisočerih oken«. Ko se povzpnemo 
na vrh hriba nas preseneti grad, ki dominira nad 
mestom. Ogledali si bomo Onufri muzej, ki hrani bogato 
zbirko, med drugim tudi lesen ikonostas, citadelo in 
etnološki muzej. Vožnjo bomo nadaljevali in prispeli v 
Apolonijo, ki je poznana kot največje arheološko najdišče 
na ozemlju Albanije. Ogled ter vrnitev v hotel v večernih 
urah. Večerja in prenočevanje. 
 
3.DAN: DRAČ – KRUJA - DRAČ 
Po zajtrku se bomo odpravili v Krujo, ki je eno 
najpomembnejših zgodovinskih mest v Albaniji. Grad v 
Kruji je bil središče odpora proti Turkom, rojstno mesto 
narodnega heroja Skenderbega. Obiskali bomo čudovit 
muzej Skenderbega v trdnjavi, sprehod po stari čaršiji z  
možnostjo nakupa spominkov Vrnitev v Drač in možnost 
nakupa albanskega konjaka. Prosto do večerje in 
prenočevanje. 
 
4.DAN: DRAČ – TIRANA 
Po zajtrku v hotelu se bomo odpravili v prestolnico. Po 
želji ogled katerega od znanih muzejev ali prosto do 
odhoda na letališče ob 13.00 uri. Polet letala ter prevoz z 
avtobusom v Celje. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, letalski prevoz na 
relaciji Ljubljana - Tirana – Ljubljana s taksami, vse 
lokalne prevoze z avtobusom po programu, namestitev v 
hotelih 4*, dvoposteljne sobe s polpenzionom, vse 
vstopnine in oglede po programu, lokalni vodnik, 
slovenski spremljevalec.                                                              
 

ALBANIJA IN MAKEDONIJA - 4 dni 
 

1.DAN: SLOVENIJA – TIRANA - DRAČ   
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu. Prevoz do 
letališča v Ljubljani in polet proti Tirani. Po pristanku 
sledi prevoz do mesta »nasprotij«, ki je bilo ustanovljeno 
1614 pod vznožjem gore Dajti.  Na eni strani moderne 
zgradbe in trgovski centri, na drugi strani pa v pisane 
barve in z različnimi motivi poslikane stare stavbe, ki so 
jim tako skrili toga in siva pročelja. Deloma peš, deloma z 
avtobusom ogled najpomembnejših znamenitosti: 
Skenderbegov trg, mošeja Ethem Bega, Urni stolp, 
zgradba centralnega komiteja, Skenderbegov spomenik, 

Narodni muzej, bivši mavzolej EnverjaHoxhe - danes 
kulturni center. Vožnja v Drač, namestitev v hotelu, 
večerja in prenočevanje. 

 
2.DAN: DRAČ -  KRUJA - OHRID  
Dopoldan ogled Drača - največjega pristaniškega mesta 
na območju nekdanje grške kolonije Epidamnos, oziroma 
poznejšega Dyrrachiona. V mestu so ostanki največjega 
amfiteatra na Balkanu in bizantinskega obzidja, vredna 
ogleda pa je tudi Fatihova mošeja iz 15. stoletja. 
Postanek v trgovini, kjer boste lahko kupili znameniti 
albanski konjak. Vožnja v Krujo, kjer je bilo središča 
albanskega odpora proti Turkom, starodavne prestolnice 
albanskega heroja Skenderbega, kjer bomo obiskali 
bazar in Skenderbegov muzej. Po ogledih vožnja proti 
Makedoniji. Po prestopu meje vožnja v hotel, večerja in 
prenočevanje. 
 
3.DAN: OHRID – SV. NAUM  
Po zajtrku se bomo zapeljali do sv. Nauma. Ogledali si 
bomo cerkev in se sprehodili po lepo urejenem predelu, 
kjer se v Ohridsko jezero izliva Črni Drim. Povratek nazaj 
in ogled najpomembnejših znamenitosti  Ohrida »mesta 
muzej«, kot ga upravičeno imenujejo. Skupaj z lokalnim 
vodnikom sprehod skozi stari del mesta: ogled bazilike 
sv. Sofije, ki velja za najvažnejši makedonski spomenik iz 
srednjega veka, Samoilova trdnjava, cerkev sv. 
Klimenta... Nekaj prostega časa za sprehode, nakupe in 
oglede, morda pa se boste prepustili kulinaričnemu 
razkošju. Popoldan po želji panoramska vožnja z ladjico 
po jezeru, vrnitev v hotel, večerja in prenočevanje. 
 
4.DAN: OHRID - SKOPJE - SLOVENIJA  
V jutranjih urah odhod proti prestolnici Makedonije, ki 
leži ob reki Vardar. Krajši avtobusni in peš ogled glavnih 
znamenitosti mesta: stara čaršija, cerkev Sv. Spasa, kip 
Matere Terezije. Po ogledih prosto ali po želji skupno 
kosilo. Prevoz na skopsko letališče in polet proti 
Ljubljani. Prevoz z avtobusom. 
 
CENA VKLJUČUJE:  avtobusni prevoz do letališča in nazaj, 
letalski prevoz Ljubljana - Tirana in Skopje - Ljubljana, 
letališke in varnostne pristojbine, avtobusni prevoz na 
destinaciji, tri nočitve z zajtrki v hotelih 4*, tri večerje v 
hotelih ali lokalnih restavracijah, zunanje oglede, 
spremstvo in organizacijo potovanja, vstopnine ( grad v 
Kruji, stari bazar, Narodni muzej Skenderbega v Kruji, 
amfiteater v Draču, Ohrid: sv. Naum, sv. Klement, sv. 
Sofija, grad, bazar). 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

SARAJEVO in MOSTAR 2 dni 
 
1. DAN: SLOVENIJA – SARAJEVO 
Odhod izpred dogovorjenega mesta ob 00.00 uri in 
vožnja v smeri Zagreba ter naprej po nekdanji avtocesti 
»Bratstva in enotnosti«. Prestop meje pri Slavonskem 
Brodu ter nadaljevanje vožnje v Sarajevo. Na poti proti 
Baščaršiji si bom ogledali stavbo Parlamenta, Ameriško 
ambasado, znameniti hotel Hollyday Inn, stolpnici 
dvojčka: Momo in Uzeir. Vožnjo bomo nadaljevali ob reki 
Miljacki, ob kateri se nizajo znamenite stavbe: pošta, 
Akademija likovnih umetnosti, Eiffelov most, Principov 
most, Careva mošeja, Inatkuča. Najprej se bomo 
okrepčali s porcijo čevapčičev, nato pa se sprehodili po 
vrvežu mesta z orientalskim pridihom. Mimo sebilja se 
bomo sprehodili do Gazihusrev begove mošeje, 
medrese, bezistana, katoliške cerkve, stare pravoslavne 
cerkve, sinagoge in zaključili z ogledom v znameniti 
kavarni, kjer si bomo privoščili pravo »bosansko« kavo. 
Nato boste imeli prosto za samostojno pohajkovanje po 
mestu, nakupe džezvic, spominkov ali za porcijo odličnih 
čevapčičev. Popoldan bomo nadaljevali z ogledom 
impozantnega izvira reke Bosne. Prosto za kavo, nato pa 
vožnja v hotel, večerja z glasbo in prenočevanje. 

 
 
2. DAN: SARAJEVO – MOSTAR  - SLOVENIJA 
Po zajtrku v hotelu nas bo pot vodila prosti Mostarju. 
Peljali se bomo mimo porušenega mostu iz bitke na 
Neretvi in prispeli v dopoldanskih urah. Kamnito mesto 
je nastalo okoli mostu, čez reko Neretvo. Sprehodili se 
bomo po ozki ulici, polni trgovinic s spominki do 
veličastnega mostu. Če bomo imeli srečo, bomo videli 
skok pogumnih mladih fantov v hladno vodo »v živo«. 
Preden se odpravimo prosti domu se bomo okrepčali s 
kosilom. Vožnja v smeri proti domu s prihodom v 
večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, prevoz,strokovno 
vodenje in organizacijo potovanja,  nočitev (1/2 sobe) z 
zajtrkom v hotelu ****,  čevapi v Sarajevu, večerjo z 
glasbo, kosilo v Mostarju, vse zunanje oglede po 
programu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOSTAR IN DOLINA NERETVE 2 dni 
 

 

1.DAN: SLOVENIJA – SLAP KRAVICE – MEĐUGORJE - 
MOSTAR 
Vožnja v smeri Hrvaške ter po avtocesti vse do Vrgorca. 
Tam bomo zapustili avtocesto in nadaljevali pot preko 
mejnega prehoda v Bosno in Hercegovino. Najprej si 
bomo ogledali slapove Kravice, ki padajo v obliki podkve, 
zato jih imenujejo tudi mala Niagara. Pot nas bo vodila v 
smeri Međugorja, kjer bomo naredili kratek postanek za 
ogled cerkve posvečene Mariji – gospe miru. Po ogledu 
obisk Etno sela Herzeg, kjer se bomo sprehodili skozi 
vasico in se okrepčali s kosilom.  Nadaljevanje vožnje v 
Mostar. Kamnito mesto je nastalo okoli mostu, čez reko 
Neretvo. Ogledali si bomo turško hišo in mošejo ter se 
sprehodili po ozki ulici, polni trgovinic s spominki do 
veličastnega mostu. Če bomo imeli srečo, bomo videli 
skok v hladno vodo v živo. Obiskali bomo Turško hišo in 
mošejo. Nekaj prostega časa, nato pa sledi krajša vožnja 
v bosansko letoviško mesto Neum. Namestitev v hotelu , 
večerja z glasbo in prenočevanje. 
 
2.DAN: NEUM – DOLINA NERETVE - SLOVENIJA 
Po zajtrku bomo Neum zapustili in sledi kratka vožnja na 
Hrvaško stran v Metkoviće. Sprejeli nas bomo prijazni 
domačini in nas postregli s sadjem in domačo rakijo. Po 
krajši osvežitvi, se bomo podali na plovbo s posebnimi 
čolni po rokavih, kanalih in pritokih reke Neretve. Oaza 
zelenila nas bo  obdajala z vseh strani, veliko pr 
priložnosti za lepe fotografije, da pa ne bomo lačni, nas 
bodo pogostili z domačim sirom, pršutom in vinom. 
Prijetno druženje bomo nadaljeval ob kosilu in glasbi. V 
popoldanskih urah se bomo poslovili ter nadaljevali pot v 
smeri proti domu s prihodom v nočnih urah.  
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
izleta, ogled slapu Kravice, postanek v Međugorju, kosilo 
v Etno Selu, ogled Mostarja z lokalnim vodnikom, 1 x 
polpenzion v dvoposteljnih sobah, vožnja s trupicami po 
delti Neretve in degustacija sira, pršuta, kosilo ob Neretvi 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

POTEPANJE PO ALBANIJI - 4 dni 
 
1.DAN:  SLOVENIJA – TIRANA - DRAČ 
Zbirališče potnikov na letališču Jože Pučnik. Pristanek v 
Tirani. Mešanica arhitekturnih slogov je edinstvena. 
Prevladuje italijanski vpliv, vmes je nekaj turških 
spomenikov, srce pa predstavlja velik odprt prostor - 
Skänderberg trg z mošejo, urnim stolpom in 
impozantnim zgodovinskim muzejem. Iz trga nas pelje do 
ostalih zanimivih stavb in spomenikov bulevarDeshmoret 
e Kombit. Po informativnem ogledu mesta se bomo 
namenili v Drač. Namestitev v hotelu, večerja in 
prenočevanje.  
 
2.DAN: TIRANA – BERAT – APOLONIJA - DRAČ 
Po zajtrku v hotelu se bomo odpravili proti Beratu, ki je 
zaradi svoje bogate zgodovine in posebne arhitekture 
zapisan na seznam UNESCA. Tlakovane ulice nas vodijo 
med strnjenimi hišami z vrtovi in zaradi svoje podobe 
nosi tudi ime »mesto tisočerih oken«. Ko se povzpnemo 
na vrh hriba nas preseneti grad, ki dominira nad 
mestom. Ogledali si bomo Onufri muzej, ki hrani bogato 
zbirko, med drugim tudi lesen ikonostas, citadelo in 
etnološki muzej. Vožnjo bomo nadaljevali in prispeli v 
Apolonijo, ki je poznana kot največje arheološko najdišče 
na ozemlju Albanije. Ogled ter vrnitev v hotel v večernih 
urah. Večerja in prenočevanje. 
 
3.DAN: DRAČ – KRUJA - DRAČ 
Po zajtrku se bomo odpravili v Krujo, ki je eno 
najpomembnejših zgodovinskih mest v Albaniji. Grad v 
Kruji je bil središče odpora proti Turkom, rojstno mesto 
narodnega heroja Skenderbega. Obiskali bomo čudovit 
muzej Skenderbega v trdnjavi, sprehod po stari čaršiji z  
možnostjo nakupa spominkov Vrnitev v Drač in možnost 
nakupa albanskega konjaka. Prosto do večerje in 
prenočevanje. 
 
4.DAN: DRAČ – TIRANA 
Po zajtrku v hotelu se bomo odpravili v prestolnico. Po 
želji ogled katerega od znanih muzejev ali prosto do 
odhoda na letališče ob 13.00 uri. Polet letala ter prevoz z 
avtobusom v Celje. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, letalski prevoz na 
relaciji Ljubljana - Tirana – Ljubljana s taksami, vse 
lokalne prevoze z avtobusom po programu, namestitev v 
hotelih 4*, dvoposteljne sobe s polpenzionom, vse 
vstopnine in oglede po programu, lokalni vodnik, 
slovenski spremljevalec.                                                              
 

ALBANIJA IN MAKEDONIJA - 4 dni 
 

1.DAN: SLOVENIJA – TIRANA - DRAČ   
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu. Prevoz do 
letališča v Ljubljani in polet proti Tirani. Po pristanku 
sledi prevoz do mesta »nasprotij«, ki je bilo ustanovljeno 
1614 pod vznožjem gore Dajti.  Na eni strani moderne 
zgradbe in trgovski centri, na drugi strani pa v pisane 
barve in z različnimi motivi poslikane stare stavbe, ki so 
jim tako skrili toga in siva pročelja. Deloma peš, deloma z 
avtobusom ogled najpomembnejših znamenitosti: 
Skenderbegov trg, mošeja Ethem Bega, Urni stolp, 
zgradba centralnega komiteja, Skenderbegov spomenik, 

Narodni muzej, bivši mavzolej EnverjaHoxhe - danes 
kulturni center. Vožnja v Drač, namestitev v hotelu, 
večerja in prenočevanje. 

 
2.DAN: DRAČ -  KRUJA - OHRID  
Dopoldan ogled Drača - največjega pristaniškega mesta 
na območju nekdanje grške kolonije Epidamnos, oziroma 
poznejšega Dyrrachiona. V mestu so ostanki največjega 
amfiteatra na Balkanu in bizantinskega obzidja, vredna 
ogleda pa je tudi Fatihova mošeja iz 15. stoletja. 
Postanek v trgovini, kjer boste lahko kupili znameniti 
albanski konjak. Vožnja v Krujo, kjer je bilo središča 
albanskega odpora proti Turkom, starodavne prestolnice 
albanskega heroja Skenderbega, kjer bomo obiskali 
bazar in Skenderbegov muzej. Po ogledih vožnja proti 
Makedoniji. Po prestopu meje vožnja v hotel, večerja in 
prenočevanje. 
 
3.DAN: OHRID – SV. NAUM  
Po zajtrku se bomo zapeljali do sv. Nauma. Ogledali si 
bomo cerkev in se sprehodili po lepo urejenem predelu, 
kjer se v Ohridsko jezero izliva Črni Drim. Povratek nazaj 
in ogled najpomembnejših znamenitosti  Ohrida »mesta 
muzej«, kot ga upravičeno imenujejo. Skupaj z lokalnim 
vodnikom sprehod skozi stari del mesta: ogled bazilike 
sv. Sofije, ki velja za najvažnejši makedonski spomenik iz 
srednjega veka, Samoilova trdnjava, cerkev sv. 
Klimenta... Nekaj prostega časa za sprehode, nakupe in 
oglede, morda pa se boste prepustili kulinaričnemu 
razkošju. Popoldan po želji panoramska vožnja z ladjico 
po jezeru, vrnitev v hotel, večerja in prenočevanje. 
 
4.DAN: OHRID - SKOPJE - SLOVENIJA  
V jutranjih urah odhod proti prestolnici Makedonije, ki 
leži ob reki Vardar. Krajši avtobusni in peš ogled glavnih 
znamenitosti mesta: stara čaršija, cerkev Sv. Spasa, kip 
Matere Terezije. Po ogledih prosto ali po želji skupno 
kosilo. Prevoz na skopsko letališče in polet proti 
Ljubljani. Prevoz z avtobusom. 
 
CENA VKLJUČUJE:  avtobusni prevoz do letališča in nazaj, 
letalski prevoz Ljubljana - Tirana in Skopje - Ljubljana, 
letališke in varnostne pristojbine, avtobusni prevoz na 
destinaciji, tri nočitve z zajtrki v hotelih 4*, tri večerje v 
hotelih ali lokalnih restavracijah, zunanje oglede, 
spremstvo in organizacijo potovanja, vstopnine ( grad v 
Kruji, stari bazar, Narodni muzej Skenderbega v Kruji, 
amfiteater v Draču, Ohrid: sv. Naum, sv. Klement, sv. 
Sofija, grad, bazar). 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

MAKEDONIJA 4 dni 
 
1.DAN: SLOVENIJA – MAKEDONIJA    
Odhod avtobusa in nočna vožnja. 
 
2.DAN: SKOPJE -  OHRID   
V jutranjih urah prihod v prestolnico Skopje. Sprehodili 
se bomo po mestu do glavnega trga, ki ga krasi ogromen 
spomenik, posvečen Aleksandru Makedonskemu. 
Ogledali si bomo osrednje znamenitosti, se sprehodili čez 
stari kamniti most do stare čaršije, kjer nas bo čakalo 
kosilo. Okrepčani bomo pot nadaljevali v Ohrid. 
Namestitev v hotelu, večerja in prenočevanje. 
 
3.DAN: OHRID – VEVČANI  
Po zajtrku v hotelu nas čaka vožnja ob Ohridskem jezeru 
do Sv. Nauma. Samostanska  cerkev je bila zgrajena že 
leta 900 in je hkrati tudi zadnje počivališče sv. Nauma. 
Ogled cerkve in izvira reke Crni Drim, ki napaja Ohridsko 
jezero. Vožnja v Ohrid in ogled najpomembnejših 
znamenitosti »mesta muzej«, kot ga upravičeno 
imenujejo. Sprehod skozi stari del mesta: ogled bazilike 
sv. Sofije, , Samoilove trdnjave, cerkve sv. Klimenta... Po 
ogledu bomo obiskali trgovino, kjer boste lahko kupili 
prave ohridske bisere. Prosti čas za samostojno 
pohajkovanje po simpatičnem mestu. Popoldan se bomo 
ponovno zbrali in sledi vožnja z ladjico po jezeru. Zvečer 
bomo obiskali zanimivo vas Vevčani, ki je znana po izvirih 
pitne vode. Čakala nas bo okusna tradicionalna večerja in  
zabava ob glasbi. Vrnitev v hotel in prenočevanje. 

 
4.DAN: OHRID – SLOVENIJA  
Po zajtrku v hotelu sledi vožnja v smeri proti domu z 
vmesnimi postanki. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, 1 x polpenzion v 
hotelu 3-4*, 1 x nočitev z zajtrkom,  večerjo v Vevčanih z 
glasbo, zunanje oglede, spremstvo in organizacijo 
potovanja, vožnjo z ladjico po Ohridskem jezeru, 
vstopnine (sv. Naum, sv. Spas, sv. Sofija), kosilo v Skopju. 
 

BISERI ČRNE GORE 5 dni 
 
1.DAN: SLOVENIJA– BUDVA 
Zbirališče potnikov in vožnja v smeri  Hrvaške in naprej 
po avtocesti mimo Dubrovnika v Črno goro. Po prihodu v 
Budvo  sledi večerja in prenočevanje v hotelu 3*. Po želji 
večerni sprehod v staro jedro. 
 
2.DAN: BUDVA – KOTOR – NJEGUŠI – LOVČEN – CETINJE 

– BUDVA 
Po zajtrku se bomo napotili v staro pomorsko mesto 
Kotor. Obdaja ga venec obzidja, za visokimi zidovi pa 
skriva pravi biser. Sprehod po mestu, nekaj časa prosto 
za jutranjo kavo, nato pa nadaljevanje vožnje po 
serpentinah proti Njegušem. Tam nas bomo pričakali 
gostoljubni domačini s pršutom, kruhom in sirom, zraven 
pa sodi še kozarec odličnega rdečega vina –  vranca! 
Lahko se boste sprehodili tudi do rojstne hiše pesnika 
Njeguša. Okrepčani se bomo vzpenjali naprej vse do 
Lovčena, kjer je na višini 1661 metrov leži mavzolej Petru 
Petroviču II Njegošu. Ob lepem vremenu je z višine 
krasen razgled na okolico. Nato se bomo spustili do stare 
črnogorske prestolnice Cetinje, ki ohranja spomin na 
svoje zlate dni s številnimi ambasadami, kraljevim 
dvorcem ter muzejem kralja  Nikole. Po ogledu muzeja 
nas bo pot vodila proti Budvi. Večerja in prenočevanje. 

 
3.DAN: BUDVA – RAFTING NA TARI – BUDVA 
Po zajtrku v hotelu se bomo odpravili na pravo avanturo. 
Kanjon reke Tare je najgloblji in najdaljši kanjon v Evropi 
in drugi na svetu, takoj za Koloradom. Po prihodu se 
bomo okrepčali z malico ter se pripravili na spust po 
slikovitem kanjonu kristalne reke. Taro odlikuje tudi 
neokrnjena narava, zato bo spust pravi užitek. Sledi 
kosilo in vožnja nazaj proti Budvi. Prosto do večerje.  
 
4.DAN: BUDVA – VIRPAZAR – BUDVA 
Po zajtrku v hotelu sledi izlet na Skadarsko jezero, 
največje jezero na Balkanu. Mirnost jezera in številni 
otoki so navdihnili srednjeveške fevdalce, da so na njih 
zgradili utrdbe in samostane, katerih arhitektura še 
danes predstavlja pravo redkost. V neposredni bližini 
jezera ležijo nasadi vinske trte, iz katere pridelujejo 
znamenito vino vranac, proizvod, na katerega so 
Črnogorci še posebej ponosni! Majhno ribiško mestece 
Virpazar je izhodišče za panoramsko vožnjo z ladjico. 
Plovba ob obalah jezera, nato pa vrnitev nazaj in prosto v 
Virpazarju za kakšno kavo ali kosilo. Povratek proti Budvi, 
večerja. 
 
5.DAN: BUDVA – ETNO SELO – SLOVENIJA 
Po zajtrku v hotelu bomo Črno goro zapustili. Na poti 
nazaj se bomo ustavili v bližini Šibenika in obiskali Etno 
selo, kjer nas bodo pričakali prijazni domačini. Ogledali si 
bomo avtentično dalmatinsko vas, etnografski muzej 
dalmatinske zagore »Didovakuča«, vrt in pokušali 
domači pršut v izvirni dalmatinski kleti. Nato sledi kosilo 
ob zvokih kitare in mandoline. Okrepčani  in polni lepih 
vtisov bomo pot nadaljevali proti domu, s prihodom v 
večernih urah. 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz; strokovno vodenje 
izleta; prenočevanje v hotelu 3* v dvoposteljnih sobah s 
polpenzionom;  zunanje oglede po programu; vstopnino 
in takso za Kotor, Lovčen, Cetinje; vstopnina za Njegušev 
Mavzolej na Lovčenu, vstopnina za muzej v Cetinju, 
pršut, sit, vranac v Njeguših; rafting na Tari z malico in 
kosilom, vožnjo z ladjico po jezeru,  ogled Etno sela z 
obiskom muzeja pršuta in degustacijo ter kosilom. 
 

BISERI ČRNE GORE 3 dni 
 

1.DAN: SLOVENIJA – TROGIR – BUDVA 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in vožnja v 
smeri  Hrvaške in nadaljevanje do Trogirja. Sprehod po 
starem mestnem jedru z ogledom znamenitosti in prosto 
za kavo. Nadaljevanje vožnje mimo Dubrovnika v Črno 
goro. Po prihodu v obmorsko mesto sledi večerja in 
prenočevanje v hotelu 3*. Po želji večerni sprehod v 
staro jedro.  

 

2.DAN: BUDVA – KOTOR – NJEGUŠI – LOVČEN – CETINJE 
– BUDVA 
Po zajtrku v hotelu se bomo napotili v staro pomorsko 
mesto Kotor. Obdaja ga venec obzidja, za visokimi zidovi 
pa skriva pravi biser. Sprehod po mesto, nekaj časa 
prosto za jutranjo kavo, nato pa nadaljevanje vožnje po 
serpentinah proti Njegušem. Tam nas bomo pričakali 
gostoljubni domačini in nam postregli z domačim 
pršutom, kruhom in sirom, zraven pa sodi še kozarec 
odličnega rdečega vina –  vranca! Lahko se boste 
sprehodili tudi do rojstne hiše pesnika Njeguša. 
Okrepčani se bomo vzpenjali naprej vse do Lovčena, kjer 
je na višini 1661 metrov leži mavzolej Petru Petroviču II 
Njegošu. Ob lepem vremenu je z višine krasen razgled na 
okolico. Nato se bomo spustili do stare črnogorske 
prestolnice Cetinje, ki ohranja spomin na svoje zlate dni s 
številnimi ambasadami, kraljevim dvorcem ter muzejem 
kralja  Nikole. Po ogledu muzeja nas bo pot vodila proti 
Budvi. Večerja in prenočevanje. 
 
3.DAN: BUDVA – ETNO SELO – SLOVENIJA 
Po zajtrku bomo Črno goro zapustili. Na poti nazaj se 
bomo ustavili za obisk Etno selo, kjer nas bodo pričakali z 
aperitivom. Ogledali si bomo avtentično dalmatinsko vas, 
etnografski muzej dalmatinske zagore »Didovakuča«, vrt 
in pokušali domači pršut s kozarcem vina v izvirni 
dalmatinski kleti. Nato sledi kosilo ob zvokih kitare in 
mandoline. Okrepčani  in polni lepih vtisov bomo pot 
nadaljevali proti domu, s prihodom v večernih urah. 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz; strokovno vodenje 
izleta; lokalni vodnik za Trogir, 2 x prenočevanje v hotelu 
3* v dvoposteljnih sobah s polpenzionom; vse zunanje 
oglede po programu; vstopnino in takso za Kotor, 
Lovčen, Cetinje; vstopnina zaNjegušev Mavzolej na 
Lovčenu, vstopnina za muzej v Cetinju, pršut, sit, vranac 
v Njeguših; ogled Etno sela z obiskom muzeja pršuta in 
degustacijo ter kosilom. 
 

LEPOTE ŠVICE 4 dni 

1. IN 2. DAN: SLOVENIJA  – LIECHTENSTEIN – MAINAU – 
RENSKI SLAPOVI - ZÜRICH  
Odhod avtobusa v poznih večernih urah izpred 
dogovorjenega mesta in vožnja v smeri Ljubljane, naprej 
proti Avstriji mimo Insbrucka v kneževino  Liechtenstein. 
Ogledali si bomo miniaturno prestolnico Vaduz, nad 
katero kraljuje grad iz 13. stoletja. Nekaj časa prosto za 
kakšno kavo, nato pa nadaljevanje poti do Schafhausna. 
Mogočni slapovi Rena nikogar ne pustijo ravnodušnega. 
Sredi peneče se vode stoji ogromna skala, ki jo v vsaki 
sekundi oblije 700.000 litrov vode. Sprehodili se bomo 
po urejenih in varovanih poteh in občudovali mogočno 
delo narave. Po ogledu se bomo zapeljali v bližnji 
Mainau, ki ga imenujejo tudi cvetlični otok.. Sprehod po 
urejenih poteh do hiše metuljev, mimo cvetličnih 
skulptur, nasada rododendronov, grmovnic, vrtnic, ki jih 
je skupno na otoku  kar 20.000. Po ogledu otoka bomo 
vožnjo nadaljevali v Zürich. Namestitev v hotelu, večerja 
in prenočevanje. 
 
3. DAN: ZÜRICH –LUZERN -  INTERLAKEN 
Po zajtrku v hotelu se bomo sprehodili po prestolnici, ki 
slovi po številnih bankah, lepih sprehajalnih poteh ob 
jezeru, impozantni katedrali Grossmunster ter manjši 
različici Fraumunster, odlični čokoladi, preciznih urah ter 
novi pridobitvi – Prime Tower, katerega vrh se dviga 126 
m visoko. Augustinergasse je ena najlepših ulic v mestu, 
ki nas popelje v najbolj slikovit del Züricha – to je St. 
Petershofstatt. Po ogledu nadaljevanje vožnje do 
alpskega Luzerna pod goro Pilatus in sprehod po 
zanimivem mestu. Vožnja v Interlaken, namestitev v 
hotelu, večerja in prenočevanje. 
 
4. DAN: INTERLAKEN – JUNGFRAUJOCH –LUGANO - 
SLOVENIJA 
Po zajtrku sledi zanimiv izlet v gorsko pokrajino pogorja 
Jungfraujoch, na najvišje ležečo železniško postajo v 
Evropi (doplačilo 125€). Vijugasta cesta nas bo vodila v 
Grindelwald, od koder vozi gorska ozkotirna železnica na 
višino 3454 metrov. Ko se bomo naužili svežega zraka in 
si ogledali info center, sledi spust v dolino in 
nadaljevanje vožnje v smeri Italije. Kratek postanek 
bomo naredili še za obisk muzeja čokolade Alperose v 
Luganu, nato pa nadaljevali pot v Slovenijo, kamor bomo 
prispeli v nočnih urah.  
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
izleta, vstopnino za cvetlični otok Mainau, vstopnino za 
slapove Rena, 2 x prenočevanje v dvoposteljnih sobah v 
hotelu 3* s polpenzionom, obisk muzeja čokolade, vse 
zunanji ogledi po programu. 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

MAKEDONIJA 4 dni 
 
1.DAN: SLOVENIJA – MAKEDONIJA    
Odhod avtobusa in nočna vožnja. 
 
2.DAN: SKOPJE -  OHRID   
V jutranjih urah prihod v prestolnico Skopje. Sprehodili 
se bomo po mestu do glavnega trga, ki ga krasi ogromen 
spomenik, posvečen Aleksandru Makedonskemu. 
Ogledali si bomo osrednje znamenitosti, se sprehodili čez 
stari kamniti most do stare čaršije, kjer nas bo čakalo 
kosilo. Okrepčani bomo pot nadaljevali v Ohrid. 
Namestitev v hotelu, večerja in prenočevanje. 
 
3.DAN: OHRID – VEVČANI  
Po zajtrku v hotelu nas čaka vožnja ob Ohridskem jezeru 
do Sv. Nauma. Samostanska  cerkev je bila zgrajena že 
leta 900 in je hkrati tudi zadnje počivališče sv. Nauma. 
Ogled cerkve in izvira reke Crni Drim, ki napaja Ohridsko 
jezero. Vožnja v Ohrid in ogled najpomembnejših 
znamenitosti »mesta muzej«, kot ga upravičeno 
imenujejo. Sprehod skozi stari del mesta: ogled bazilike 
sv. Sofije, , Samoilove trdnjave, cerkve sv. Klimenta... Po 
ogledu bomo obiskali trgovino, kjer boste lahko kupili 
prave ohridske bisere. Prosti čas za samostojno 
pohajkovanje po simpatičnem mestu. Popoldan se bomo 
ponovno zbrali in sledi vožnja z ladjico po jezeru. Zvečer 
bomo obiskali zanimivo vas Vevčani, ki je znana po izvirih 
pitne vode. Čakala nas bo okusna tradicionalna večerja in  
zabava ob glasbi. Vrnitev v hotel in prenočevanje. 

 
4.DAN: OHRID – SLOVENIJA  
Po zajtrku v hotelu sledi vožnja v smeri proti domu z 
vmesnimi postanki. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, 1 x polpenzion v 
hotelu 3-4*, 1 x nočitev z zajtrkom,  večerjo v Vevčanih z 
glasbo, zunanje oglede, spremstvo in organizacijo 
potovanja, vožnjo z ladjico po Ohridskem jezeru, 
vstopnine (sv. Naum, sv. Spas, sv. Sofija), kosilo v Skopju. 
 

BISERI ČRNE GORE 5 dni 
 
1.DAN: SLOVENIJA– BUDVA 
Zbirališče potnikov in vožnja v smeri  Hrvaške in naprej 
po avtocesti mimo Dubrovnika v Črno goro. Po prihodu v 
Budvo  sledi večerja in prenočevanje v hotelu 3*. Po želji 
večerni sprehod v staro jedro. 
 
2.DAN: BUDVA – KOTOR – NJEGUŠI – LOVČEN – CETINJE 

– BUDVA 
Po zajtrku se bomo napotili v staro pomorsko mesto 
Kotor. Obdaja ga venec obzidja, za visokimi zidovi pa 
skriva pravi biser. Sprehod po mestu, nekaj časa prosto 
za jutranjo kavo, nato pa nadaljevanje vožnje po 
serpentinah proti Njegušem. Tam nas bomo pričakali 
gostoljubni domačini s pršutom, kruhom in sirom, zraven 
pa sodi še kozarec odličnega rdečega vina –  vranca! 
Lahko se boste sprehodili tudi do rojstne hiše pesnika 
Njeguša. Okrepčani se bomo vzpenjali naprej vse do 
Lovčena, kjer je na višini 1661 metrov leži mavzolej Petru 
Petroviču II Njegošu. Ob lepem vremenu je z višine 
krasen razgled na okolico. Nato se bomo spustili do stare 
črnogorske prestolnice Cetinje, ki ohranja spomin na 
svoje zlate dni s številnimi ambasadami, kraljevim 
dvorcem ter muzejem kralja  Nikole. Po ogledu muzeja 
nas bo pot vodila proti Budvi. Večerja in prenočevanje. 

 
3.DAN: BUDVA – RAFTING NA TARI – BUDVA 
Po zajtrku v hotelu se bomo odpravili na pravo avanturo. 
Kanjon reke Tare je najgloblji in najdaljši kanjon v Evropi 
in drugi na svetu, takoj za Koloradom. Po prihodu se 
bomo okrepčali z malico ter se pripravili na spust po 
slikovitem kanjonu kristalne reke. Taro odlikuje tudi 
neokrnjena narava, zato bo spust pravi užitek. Sledi 
kosilo in vožnja nazaj proti Budvi. Prosto do večerje.  
 
4.DAN: BUDVA – VIRPAZAR – BUDVA 
Po zajtrku v hotelu sledi izlet na Skadarsko jezero, 
največje jezero na Balkanu. Mirnost jezera in številni 
otoki so navdihnili srednjeveške fevdalce, da so na njih 
zgradili utrdbe in samostane, katerih arhitektura še 
danes predstavlja pravo redkost. V neposredni bližini 
jezera ležijo nasadi vinske trte, iz katere pridelujejo 
znamenito vino vranac, proizvod, na katerega so 
Črnogorci še posebej ponosni! Majhno ribiško mestece 
Virpazar je izhodišče za panoramsko vožnjo z ladjico. 
Plovba ob obalah jezera, nato pa vrnitev nazaj in prosto v 
Virpazarju za kakšno kavo ali kosilo. Povratek proti Budvi, 
večerja. 
 
5.DAN: BUDVA – ETNO SELO – SLOVENIJA 
Po zajtrku v hotelu bomo Črno goro zapustili. Na poti 
nazaj se bomo ustavili v bližini Šibenika in obiskali Etno 
selo, kjer nas bodo pričakali prijazni domačini. Ogledali si 
bomo avtentično dalmatinsko vas, etnografski muzej 
dalmatinske zagore »Didovakuča«, vrt in pokušali 
domači pršut v izvirni dalmatinski kleti. Nato sledi kosilo 
ob zvokih kitare in mandoline. Okrepčani  in polni lepih 
vtisov bomo pot nadaljevali proti domu, s prihodom v 
večernih urah. 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz; strokovno vodenje 
izleta; prenočevanje v hotelu 3* v dvoposteljnih sobah s 
polpenzionom;  zunanje oglede po programu; vstopnino 
in takso za Kotor, Lovčen, Cetinje; vstopnina za Njegušev 
Mavzolej na Lovčenu, vstopnina za muzej v Cetinju, 
pršut, sit, vranac v Njeguših; rafting na Tari z malico in 
kosilom, vožnjo z ladjico po jezeru,  ogled Etno sela z 
obiskom muzeja pršuta in degustacijo ter kosilom. 
 

BISERI ČRNE GORE 3 dni 
 

1.DAN: SLOVENIJA – TROGIR – BUDVA 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in vožnja v 
smeri  Hrvaške in nadaljevanje do Trogirja. Sprehod po 
starem mestnem jedru z ogledom znamenitosti in prosto 
za kavo. Nadaljevanje vožnje mimo Dubrovnika v Črno 
goro. Po prihodu v obmorsko mesto sledi večerja in 
prenočevanje v hotelu 3*. Po želji večerni sprehod v 
staro jedro.  

 

2.DAN: BUDVA – KOTOR – NJEGUŠI – LOVČEN – CETINJE 
– BUDVA 
Po zajtrku v hotelu se bomo napotili v staro pomorsko 
mesto Kotor. Obdaja ga venec obzidja, za visokimi zidovi 
pa skriva pravi biser. Sprehod po mesto, nekaj časa 
prosto za jutranjo kavo, nato pa nadaljevanje vožnje po 
serpentinah proti Njegušem. Tam nas bomo pričakali 
gostoljubni domačini in nam postregli z domačim 
pršutom, kruhom in sirom, zraven pa sodi še kozarec 
odličnega rdečega vina –  vranca! Lahko se boste 
sprehodili tudi do rojstne hiše pesnika Njeguša. 
Okrepčani se bomo vzpenjali naprej vse do Lovčena, kjer 
je na višini 1661 metrov leži mavzolej Petru Petroviču II 
Njegošu. Ob lepem vremenu je z višine krasen razgled na 
okolico. Nato se bomo spustili do stare črnogorske 
prestolnice Cetinje, ki ohranja spomin na svoje zlate dni s 
številnimi ambasadami, kraljevim dvorcem ter muzejem 
kralja  Nikole. Po ogledu muzeja nas bo pot vodila proti 
Budvi. Večerja in prenočevanje. 
 
3.DAN: BUDVA – ETNO SELO – SLOVENIJA 
Po zajtrku bomo Črno goro zapustili. Na poti nazaj se 
bomo ustavili za obisk Etno selo, kjer nas bodo pričakali z 
aperitivom. Ogledali si bomo avtentično dalmatinsko vas, 
etnografski muzej dalmatinske zagore »Didovakuča«, vrt 
in pokušali domači pršut s kozarcem vina v izvirni 
dalmatinski kleti. Nato sledi kosilo ob zvokih kitare in 
mandoline. Okrepčani  in polni lepih vtisov bomo pot 
nadaljevali proti domu, s prihodom v večernih urah. 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz; strokovno vodenje 
izleta; lokalni vodnik za Trogir, 2 x prenočevanje v hotelu 
3* v dvoposteljnih sobah s polpenzionom; vse zunanje 
oglede po programu; vstopnino in takso za Kotor, 
Lovčen, Cetinje; vstopnina zaNjegušev Mavzolej na 
Lovčenu, vstopnina za muzej v Cetinju, pršut, sit, vranac 
v Njeguših; ogled Etno sela z obiskom muzeja pršuta in 
degustacijo ter kosilom. 
 

LEPOTE ŠVICE 4 dni 

1. IN 2. DAN: SLOVENIJA  – LIECHTENSTEIN – MAINAU – 
RENSKI SLAPOVI - ZÜRICH  
Odhod avtobusa v poznih večernih urah izpred 
dogovorjenega mesta in vožnja v smeri Ljubljane, naprej 
proti Avstriji mimo Insbrucka v kneževino  Liechtenstein. 
Ogledali si bomo miniaturno prestolnico Vaduz, nad 
katero kraljuje grad iz 13. stoletja. Nekaj časa prosto za 
kakšno kavo, nato pa nadaljevanje poti do Schafhausna. 
Mogočni slapovi Rena nikogar ne pustijo ravnodušnega. 
Sredi peneče se vode stoji ogromna skala, ki jo v vsaki 
sekundi oblije 700.000 litrov vode. Sprehodili se bomo 
po urejenih in varovanih poteh in občudovali mogočno 
delo narave. Po ogledu se bomo zapeljali v bližnji 
Mainau, ki ga imenujejo tudi cvetlični otok.. Sprehod po 
urejenih poteh do hiše metuljev, mimo cvetličnih 
skulptur, nasada rododendronov, grmovnic, vrtnic, ki jih 
je skupno na otoku  kar 20.000. Po ogledu otoka bomo 
vožnjo nadaljevali v Zürich. Namestitev v hotelu, večerja 
in prenočevanje. 
 
3. DAN: ZÜRICH –LUZERN -  INTERLAKEN 
Po zajtrku v hotelu se bomo sprehodili po prestolnici, ki 
slovi po številnih bankah, lepih sprehajalnih poteh ob 
jezeru, impozantni katedrali Grossmunster ter manjši 
različici Fraumunster, odlični čokoladi, preciznih urah ter 
novi pridobitvi – Prime Tower, katerega vrh se dviga 126 
m visoko. Augustinergasse je ena najlepših ulic v mestu, 
ki nas popelje v najbolj slikovit del Züricha – to je St. 
Petershofstatt. Po ogledu nadaljevanje vožnje do 
alpskega Luzerna pod goro Pilatus in sprehod po 
zanimivem mestu. Vožnja v Interlaken, namestitev v 
hotelu, večerja in prenočevanje. 
 
4. DAN: INTERLAKEN – JUNGFRAUJOCH –LUGANO - 
SLOVENIJA 
Po zajtrku sledi zanimiv izlet v gorsko pokrajino pogorja 
Jungfraujoch, na najvišje ležečo železniško postajo v 
Evropi (doplačilo 125€). Vijugasta cesta nas bo vodila v 
Grindelwald, od koder vozi gorska ozkotirna železnica na 
višino 3454 metrov. Ko se bomo naužili svežega zraka in 
si ogledali info center, sledi spust v dolino in 
nadaljevanje vožnje v smeri Italije. Kratek postanek 
bomo naredili še za obisk muzeja čokolade Alperose v 
Luganu, nato pa nadaljevali pot v Slovenijo, kamor bomo 
prispeli v nočnih urah.  
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
izleta, vstopnino za cvetlični otok Mainau, vstopnino za 
slapove Rena, 2 x prenočevanje v dvoposteljnih sobah v 
hotelu 3* s polpenzionom, obisk muzeja čokolade, vse 
zunanji ogledi po programu. 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

NAJBOLJ ZELENO MESTO SEVERNEGA 
PORENJA –VESTFALIJE - 3 dni 

1.DAN: SLOVENIJA – ESSEN ( MUZEJ ZOOLVEREIN ) 
Odhod izpred dogovorjenega mesta okoli polnoči in 
vožnja mimo  Graza, Nurnberga do Essna, kamor bomo 
prispeli okoli 13. ure. Najprej se bomo ustavili v bivšem 
muzeju premoga v Nemčiji-  Zollverein.  Rudnik so odprli  
leta 1932 zaradi  vse večjih potreb nemške industrije. 
Leta  1986 so ga zaprli in skrbno popisali industrijsko 
dediščino. Od leta 2001 je rudnik  del Unescovega 
seznama svetovne kulturne dediščine. Po ogledu se 
bomo odpravili do hotela, se odpočili in osvežili, nato pa 
se skupaj odpravili v restavracijo, kjer nam bodo 
postregli  večerjo. Vrnitev v hotel in nočitev. 
 
2.DAN: SPOZNAVANJE MESTA IN OKOLICE (Grugapark, 
Margaretenhöhe) 
Zajtrk v hotelu nato pa se bomo odpravili na ogled 
znamenitosti mesta Essen.  Najprej se bomo podali na 
ogle peš. Pot nas bo vodila mimo stare sinagoge, mestne 
hiše,katedrale, cerkve Marktkirche, ki je najstarejša 
protestantska cerkev v mestu. Sprehodili se bomo do 
glavnega trga kjer bomo imeli nekaj prostega časa. Po 
ogledu mestnega jedra se bomo odpeljali do 
botaničnega vrta Grugapark. Vrt je nastal leta 1927 z 
namenom izobraževanja in preučevanja. Tu najdemo 
redke rastline od tropskih do visokogorskih. V parku živi 
tudi okoli 500 živali. V sklopu parka je  restavracija, kjer 
se boste lahko ustavili na kavici ali prigrizku. Po ogledu se 
bomo odpravili še do »vrtnega mesta» Margaretenhöhe. 
To mesto je dragulj Essna, saj predstavlja najlepši primer 
nemškega vrtnega mesta. Naredili bomo kratek sprehod. 
občudovali stavbe, katere je zasnoval arhitekt George 
Metzdorf, mesto pa je poimenovano po Margareti 
Krupp. Nato se bomo odpravili nazaj proti hotelu. Dan 
bomo zaključili z večerjo v restavraciji. Povratek v hotel 
in nočitev. 
 
3.dan: ESSEN – SLOVENIJA 
Po zajtrku boste imeli še malce prostega časa za zadnje 
nakupe in oglede. Okoli 10.ure se bomo odpravili nazaj 
proti domu, kamor bomo prispeli v poznih večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodenje izleta, 
ogled bivšega rudnika Zollverein, 2 x večerja v 
restavraciji, 2 x nočitev z zajtrkom v hotelu 2* v 
dvoposteljnih sobah, zunanji ogledi po programu, 
vstopnino v botanični vrt  Grugapark, ogled vrtnega 
mesta Margaretenhöhe.                                                            
 
SALZBURG – PASSAU – REGENSBURG – LINZ 

3 dni 

1.DAN: SLOVENIJA –SALZBURG - PASSAU 
Odhod avtobusa v jutranjih urah izpred dogovorjenega 
mesta. Pot nas bo vodila v Mozartovo mesto Salzburg, ki 
je obenem prestolnica avstrijske zvezne dežele 
Solnograške, leži ob reki Salzach in je s svojimi čudovitimi 
zgradbami, trdnjavo Hohensalzburg in bogatim 
glasbenim izročilom, mesto spominov na preteklost. 
Podali se bomo na sprehod mimo vrtov palače Mirabell, 
preko reke Salzach do Rotovža in Kapiteljskega trga, 

nekdanje rezidence Salzburških knezoškofov in 
Mozartovega spomenika, stolnice, rojstne hiše 
skladatelja Wolfganga Amadeusa Mozarta. Prosto za 
individualne oglede, nakupe in okrepčilo. Salzburg bomo 
zapustili in sledi vožnja v Passau, ogled mesta ob sotočju 
treh rek. Sprehod po mestnem središču, kjer je vse polno 
slikovitih uličic, ki se vse stekajo k eni izmed rek, ki 
obdajata polotok na katerem stoji mesto. Videli bomo 
stari del mesta: staro in novo škofovsko palačo, cerkev 
sv. Mihaela, mestno hišo,... Ustavili se bomo tudi na 
stičišču treh rek in si ogledali stolnico, katere 
poznogotsko jedro obdaja baročna fasada. Stolnica je 
znana po velikanskih orglah, ki s 17.388 piščalmi in 231 
registri veljajo za največje cerkvene orgle na svetu. 
Namestitev v hotel, večerja in prenočevanje. 
 

 
Vir: Salzburg Tourismus 

2.DAN: PASSAU – GLASDORF - REGENSBURG - PASSAU 
Po zajtrku se bomo ob 8.30 h odpeljali z avtobusom v 
smeri proti Regensburgu. Zavili bomo s poti in se 
namenili v Glasdorf, ki slovi po stoletni steklarski 
dejavnosti in tradiciji. Ogledali si bomo steklarsko vas, 
kjer deluje okoli 170 umetnikov, obrtnikov, inženirjev, 
dekoraterjev, ki živijo in delajo v Glasdorfu. Vas se deli na 
štiri letne čase in jo sestavljajo številne trgovinice, 
delavnice in čudovit vrt skulptur. Imeli boste tudi 
možnost nakupa kakšnega spominka. Nadaljevanje poti v 
Regensburg in sprehod po mestu, ki slovi kot eno 
najlepših nemških mest, samo središče pa najdemo tudi 
na seznamu UNESCA. V jedru starega mesta kraljuje 
mogočna stolnica, ki jo obkrožajo številni trgi in ostale 
zanimive stavbe. Mesto se je razvilo ob sotočju rek 
Donave in Regna. Podobo mesta odlikujejo tudi številni 
stolpi, ki so jih v preteklosti zgradili italijanski arhitekti za 
pomembne družine Nekaj prostega časa, nato pa vrnitev 
v Passau. Večerja in prenočevanje.  
 
3.DAN: PASSAU – VOŽNJA Z LADJICO PO DONAVI – LINZ 
- SLOVENIJA 
Po zajtrku v hotelu se bomo vkrcali na ladjico. Sledi 
plovba po reki Donavi, ki bo nepozabno doživetje, saj 
teče mimo številnih slikovitih mest, cerkva, gradov in 
samostanov, ki pričajo o burni preteklosti, ko je bila reka 
ena osrednjih prometnih žil v Evropi. Po prihodu v Linz se 
bomo izkrcali in si ogledali še mesto Linz, ki je leta 2009 
nosil naziv kulturne prestolnice Evrope. Sprehod do 
Glavnega trga, do deželnega dvorca, videli bomo kužno 
znamenje, Martinovo cerkev… Po ogledu prosto za kavo, 
nato pa vožnja v smeri proti Sloveniji, kamor bomo 
prispeli v večernih urah.  
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, strokovno 
vodenje potovanja, prenočevanje v hotelu 3* v 
dvoposteljnih sobah, polpenzion, vsi zunanji ogledi po 
programu Salzburg, Passau, Regensburg, Linz, ogled 
steklarske vasi Glasdorf, vožnja z ladjico Passau – Linz. 
 
MÜNCHEN IN TEHNIŠKI MUZEJ 
 
Odhod avtobusa izpred dogovorjenega mesta v zgodnjih 
jutranjih urah. Vožnja v smeri Kranja, Jesenic in skozi 
Karavanški predor, mimo Beljaka ter nadaljevanje poti  
po turski avtocesti mimo Salzburga do Münchna. Po 
prihodu v bavarsko prestolnico si bomo najprej ogledali 
tehnični muzej, ki je eden največjih tehničnih muzejev na 
svetu. V notranjosti si boste lahko ogledali več kot 40 
različnih oddelkov: astronomija, glasba, gradnje, promet 
… Po ogledu se bomo zbrali in sledi sprehod z vodnikom 
po središču mesta. Sprehodili se bomo do Marijinega 
trga s staro in veličastno novo mestno hišo, Mihaelovo 
cerkvijo, stolnico in vse do Karlovih vrat. Nekaj prostega 
časa. Preden zapustimo München še vožnja v park 
Olympija, kjer se lahko po želji povzpnete na veličasten 
stolp. Še krožna vožnja in že zapuščamo München. 
Predviden prihod v večernih urah. 
 

 
Vir: Muenchen.de 

Cena vključuje: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
izleta, vstopnino za tehniški muzej. 
 

ČAROBNA ALZACIJA 3 dni 

1.DAN: SLOVENIJA – ALZACIJA 
Zbirališče potnikov v poznih večernih urah in nočna 
vožnja čez Avstrijo, Nemčijo do Francije. 

2.DAN: STRASBOURG – RIBEAUVILLE – RIQUEWIHR – 
MITELWIHR – LAPOUTROIE – COLMAR 
V jutranjih urah bomo prispeli v metropolo Alzacije 
Strasbourg. V Strasbourgu se nahaja sedež institucij EU 
(Evropski parlament, sodišče za človekove pravice, svet 
EU). Slikovito nabrežje reke L`ill se zaključuje s četrtjo La 
Pêtit France, ki je srce starega jedra. Podobe četrti pa 
najdemo na vseh razglednicah. V središču kraljuje 
veličastna katedrala Nôtre Dame, zgrajena iz rdečega 
vogeškega kamna. Sprehod po Strasbourgu. Peljali se 
bomo po vinorodni pokrajini v Ribeauville, ki leži ob 
vinski cesti, sredi vinogradov in hribov. Očarljivo mestece 
je dobilo ime po plemiški družini Ribeaupierre, ki je kraju 
vladala v srednjem veku iz treh gradov. Kratek sprehod in 

nadaljevanje vožnje v bližnji kraj Riquewihr – pravljični 
biser sredi vinskih gričev Vogezov in alzaške planote. 
Srednjeveško mestece slovi kot ena od »najlepših« vasic 
v Franciji. Hiše so opasane z lesenimi tramovi, stojijo 
blizu druga zraven druge in tvorijo celovito podobo vasi. 
Kratek sprehod in nekaj časa prosto za kavo. Naš 
naslednji postanek bo v kraju Lapoutroie za ogled 
sirarne. Po degustaciji sira bomo obiskali vinogradnika v 
bližini Colmarja. Degustirali bomo vina in poskusili 
tradicionalne preste »Bretzel«. Namestitev v hotelu v 
okolici Colmarja, večerja in prenočevanje.  

 
Avtor:  Jacques HAMPE 

 
3.DAN: COLMAR – INGERSHEIM –LINDAU - SLOVENIJA 
Po zajtrku v hotelu bomo najprej obiskali Ingersheim.  
Vinoteka je bila ustanovljena 1926 in ponuja alzaška vina 
najvišje kakovosti. Hkrati se ponašajo z ogromnim 
hrastovim sodom iz leta 1880, kapacitete 35400 litrov. 
Pot nas bo vodila do Bodenskega jezera, ki deluje kot 
toplotni akumulator za okoliške vinorodne griče. 
Nadaljevanje vožnje v bližnji kraj Lindau, ki deloma leži 
na obrežju in deloma na slikovitem otoku. Prvotno je bil 
ribiški kraj, ki je kasneje obogatel s trgovino in cehi. 
Danes je zelo priljubljen turistični kraj, ki se ponaša s 
posebnim 33 metrov visokim svetilnikom. Kratek ogled in 
sledi vožnja v smeri proti domu, kamor bomo prispeli 
naslednji dan v jutranjih urah. 

 

CENA VKLJUČUJE: prevoz s turističnim avtobusom, 
strokovno vodenje izleta, vse zunanje oglede po 
programu, 2 degustaciji vina (5 vzorcev), ogled sirarne z 
degustacijo sirov s kozarcem vina, prenočevanje v hotelu 
v Colmarju, polpenzion in dvoposteljne sobe. 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

NAJBOLJ ZELENO MESTO SEVERNEGA 
PORENJA –VESTFALIJE - 3 dni 

1.DAN: SLOVENIJA – ESSEN ( MUZEJ ZOOLVEREIN ) 
Odhod izpred dogovorjenega mesta okoli polnoči in 
vožnja mimo  Graza, Nurnberga do Essna, kamor bomo 
prispeli okoli 13. ure. Najprej se bomo ustavili v bivšem 
muzeju premoga v Nemčiji-  Zollverein.  Rudnik so odprli  
leta 1932 zaradi  vse večjih potreb nemške industrije. 
Leta  1986 so ga zaprli in skrbno popisali industrijsko 
dediščino. Od leta 2001 je rudnik  del Unescovega 
seznama svetovne kulturne dediščine. Po ogledu se 
bomo odpravili do hotela, se odpočili in osvežili, nato pa 
se skupaj odpravili v restavracijo, kjer nam bodo 
postregli  večerjo. Vrnitev v hotel in nočitev. 
 
2.DAN: SPOZNAVANJE MESTA IN OKOLICE (Grugapark, 
Margaretenhöhe) 
Zajtrk v hotelu nato pa se bomo odpravili na ogled 
znamenitosti mesta Essen.  Najprej se bomo podali na 
ogle peš. Pot nas bo vodila mimo stare sinagoge, mestne 
hiše,katedrale, cerkve Marktkirche, ki je najstarejša 
protestantska cerkev v mestu. Sprehodili se bomo do 
glavnega trga kjer bomo imeli nekaj prostega časa. Po 
ogledu mestnega jedra se bomo odpeljali do 
botaničnega vrta Grugapark. Vrt je nastal leta 1927 z 
namenom izobraževanja in preučevanja. Tu najdemo 
redke rastline od tropskih do visokogorskih. V parku živi 
tudi okoli 500 živali. V sklopu parka je  restavracija, kjer 
se boste lahko ustavili na kavici ali prigrizku. Po ogledu se 
bomo odpravili še do »vrtnega mesta» Margaretenhöhe. 
To mesto je dragulj Essna, saj predstavlja najlepši primer 
nemškega vrtnega mesta. Naredili bomo kratek sprehod. 
občudovali stavbe, katere je zasnoval arhitekt George 
Metzdorf, mesto pa je poimenovano po Margareti 
Krupp. Nato se bomo odpravili nazaj proti hotelu. Dan 
bomo zaključili z večerjo v restavraciji. Povratek v hotel 
in nočitev. 
 
3.dan: ESSEN – SLOVENIJA 
Po zajtrku boste imeli še malce prostega časa za zadnje 
nakupe in oglede. Okoli 10.ure se bomo odpravili nazaj 
proti domu, kamor bomo prispeli v poznih večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodenje izleta, 
ogled bivšega rudnika Zollverein, 2 x večerja v 
restavraciji, 2 x nočitev z zajtrkom v hotelu 2* v 
dvoposteljnih sobah, zunanji ogledi po programu, 
vstopnino v botanični vrt  Grugapark, ogled vrtnega 
mesta Margaretenhöhe.                                                            
 
SALZBURG – PASSAU – REGENSBURG – LINZ 

3 dni 

1.DAN: SLOVENIJA –SALZBURG - PASSAU 
Odhod avtobusa v jutranjih urah izpred dogovorjenega 
mesta. Pot nas bo vodila v Mozartovo mesto Salzburg, ki 
je obenem prestolnica avstrijske zvezne dežele 
Solnograške, leži ob reki Salzach in je s svojimi čudovitimi 
zgradbami, trdnjavo Hohensalzburg in bogatim 
glasbenim izročilom, mesto spominov na preteklost. 
Podali se bomo na sprehod mimo vrtov palače Mirabell, 
preko reke Salzach do Rotovža in Kapiteljskega trga, 

nekdanje rezidence Salzburških knezoškofov in 
Mozartovega spomenika, stolnice, rojstne hiše 
skladatelja Wolfganga Amadeusa Mozarta. Prosto za 
individualne oglede, nakupe in okrepčilo. Salzburg bomo 
zapustili in sledi vožnja v Passau, ogled mesta ob sotočju 
treh rek. Sprehod po mestnem središču, kjer je vse polno 
slikovitih uličic, ki se vse stekajo k eni izmed rek, ki 
obdajata polotok na katerem stoji mesto. Videli bomo 
stari del mesta: staro in novo škofovsko palačo, cerkev 
sv. Mihaela, mestno hišo,... Ustavili se bomo tudi na 
stičišču treh rek in si ogledali stolnico, katere 
poznogotsko jedro obdaja baročna fasada. Stolnica je 
znana po velikanskih orglah, ki s 17.388 piščalmi in 231 
registri veljajo za največje cerkvene orgle na svetu. 
Namestitev v hotel, večerja in prenočevanje. 
 

 
Vir: Salzburg Tourismus 

2.DAN: PASSAU – GLASDORF - REGENSBURG - PASSAU 
Po zajtrku se bomo ob 8.30 h odpeljali z avtobusom v 
smeri proti Regensburgu. Zavili bomo s poti in se 
namenili v Glasdorf, ki slovi po stoletni steklarski 
dejavnosti in tradiciji. Ogledali si bomo steklarsko vas, 
kjer deluje okoli 170 umetnikov, obrtnikov, inženirjev, 
dekoraterjev, ki živijo in delajo v Glasdorfu. Vas se deli na 
štiri letne čase in jo sestavljajo številne trgovinice, 
delavnice in čudovit vrt skulptur. Imeli boste tudi 
možnost nakupa kakšnega spominka. Nadaljevanje poti v 
Regensburg in sprehod po mestu, ki slovi kot eno 
najlepših nemških mest, samo središče pa najdemo tudi 
na seznamu UNESCA. V jedru starega mesta kraljuje 
mogočna stolnica, ki jo obkrožajo številni trgi in ostale 
zanimive stavbe. Mesto se je razvilo ob sotočju rek 
Donave in Regna. Podobo mesta odlikujejo tudi številni 
stolpi, ki so jih v preteklosti zgradili italijanski arhitekti za 
pomembne družine Nekaj prostega časa, nato pa vrnitev 
v Passau. Večerja in prenočevanje.  
 
3.DAN: PASSAU – VOŽNJA Z LADJICO PO DONAVI – LINZ 
- SLOVENIJA 
Po zajtrku v hotelu se bomo vkrcali na ladjico. Sledi 
plovba po reki Donavi, ki bo nepozabno doživetje, saj 
teče mimo številnih slikovitih mest, cerkva, gradov in 
samostanov, ki pričajo o burni preteklosti, ko je bila reka 
ena osrednjih prometnih žil v Evropi. Po prihodu v Linz se 
bomo izkrcali in si ogledali še mesto Linz, ki je leta 2009 
nosil naziv kulturne prestolnice Evrope. Sprehod do 
Glavnega trga, do deželnega dvorca, videli bomo kužno 
znamenje, Martinovo cerkev… Po ogledu prosto za kavo, 
nato pa vožnja v smeri proti Sloveniji, kamor bomo 
prispeli v večernih urah.  
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, strokovno 
vodenje potovanja, prenočevanje v hotelu 3* v 
dvoposteljnih sobah, polpenzion, vsi zunanji ogledi po 
programu Salzburg, Passau, Regensburg, Linz, ogled 
steklarske vasi Glasdorf, vožnja z ladjico Passau – Linz. 
 
MÜNCHEN IN TEHNIŠKI MUZEJ 
 
Odhod avtobusa izpred dogovorjenega mesta v zgodnjih 
jutranjih urah. Vožnja v smeri Kranja, Jesenic in skozi 
Karavanški predor, mimo Beljaka ter nadaljevanje poti  
po turski avtocesti mimo Salzburga do Münchna. Po 
prihodu v bavarsko prestolnico si bomo najprej ogledali 
tehnični muzej, ki je eden največjih tehničnih muzejev na 
svetu. V notranjosti si boste lahko ogledali več kot 40 
različnih oddelkov: astronomija, glasba, gradnje, promet 
… Po ogledu se bomo zbrali in sledi sprehod z vodnikom 
po središču mesta. Sprehodili se bomo do Marijinega 
trga s staro in veličastno novo mestno hišo, Mihaelovo 
cerkvijo, stolnico in vse do Karlovih vrat. Nekaj prostega 
časa. Preden zapustimo München še vožnja v park 
Olympija, kjer se lahko po želji povzpnete na veličasten 
stolp. Še krožna vožnja in že zapuščamo München. 
Predviden prihod v večernih urah. 
 

 
Vir: Muenchen.de 

Cena vključuje: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
izleta, vstopnino za tehniški muzej. 
 

ČAROBNA ALZACIJA 3 dni 

1.DAN: SLOVENIJA – ALZACIJA 
Zbirališče potnikov v poznih večernih urah in nočna 
vožnja čez Avstrijo, Nemčijo do Francije. 

2.DAN: STRASBOURG – RIBEAUVILLE – RIQUEWIHR – 
MITELWIHR – LAPOUTROIE – COLMAR 
V jutranjih urah bomo prispeli v metropolo Alzacije 
Strasbourg. V Strasbourgu se nahaja sedež institucij EU 
(Evropski parlament, sodišče za človekove pravice, svet 
EU). Slikovito nabrežje reke L`ill se zaključuje s četrtjo La 
Pêtit France, ki je srce starega jedra. Podobe četrti pa 
najdemo na vseh razglednicah. V središču kraljuje 
veličastna katedrala Nôtre Dame, zgrajena iz rdečega 
vogeškega kamna. Sprehod po Strasbourgu. Peljali se 
bomo po vinorodni pokrajini v Ribeauville, ki leži ob 
vinski cesti, sredi vinogradov in hribov. Očarljivo mestece 
je dobilo ime po plemiški družini Ribeaupierre, ki je kraju 
vladala v srednjem veku iz treh gradov. Kratek sprehod in 

nadaljevanje vožnje v bližnji kraj Riquewihr – pravljični 
biser sredi vinskih gričev Vogezov in alzaške planote. 
Srednjeveško mestece slovi kot ena od »najlepših« vasic 
v Franciji. Hiše so opasane z lesenimi tramovi, stojijo 
blizu druga zraven druge in tvorijo celovito podobo vasi. 
Kratek sprehod in nekaj časa prosto za kavo. Naš 
naslednji postanek bo v kraju Lapoutroie za ogled 
sirarne. Po degustaciji sira bomo obiskali vinogradnika v 
bližini Colmarja. Degustirali bomo vina in poskusili 
tradicionalne preste »Bretzel«. Namestitev v hotelu v 
okolici Colmarja, večerja in prenočevanje.  

 
Avtor:  Jacques HAMPE 

 
3.DAN: COLMAR – INGERSHEIM –LINDAU - SLOVENIJA 
Po zajtrku v hotelu bomo najprej obiskali Ingersheim.  
Vinoteka je bila ustanovljena 1926 in ponuja alzaška vina 
najvišje kakovosti. Hkrati se ponašajo z ogromnim 
hrastovim sodom iz leta 1880, kapacitete 35400 litrov. 
Pot nas bo vodila do Bodenskega jezera, ki deluje kot 
toplotni akumulator za okoliške vinorodne griče. 
Nadaljevanje vožnje v bližnji kraj Lindau, ki deloma leži 
na obrežju in deloma na slikovitem otoku. Prvotno je bil 
ribiški kraj, ki je kasneje obogatel s trgovino in cehi. 
Danes je zelo priljubljen turistični kraj, ki se ponaša s 
posebnim 33 metrov visokim svetilnikom. Kratek ogled in 
sledi vožnja v smeri proti domu, kamor bomo prispeli 
naslednji dan v jutranjih urah. 

 

CENA VKLJUČUJE: prevoz s turističnim avtobusom, 
strokovno vodenje izleta, vse zunanje oglede po 
programu, 2 degustaciji vina (5 vzorcev), ogled sirarne z 
degustacijo sirov s kozarcem vina, prenočevanje v hotelu 
v Colmarju, polpenzion in dvoposteljne sobe. 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

LIZBONA 4 dni 
 
1.DAN:  SLOVENIJA -  LIZBONA 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in vožnja z 
avtobusom do odhodnega letališča. Po opravljenih 
letaliških formalnostih polet letala v Lizbono. Prevoz z 
avtobusom v hotel 4* in večerja v hotelu. 
 
2.DAN: LIZBONA 
Po zajtrku v hotelu se bomo odpravili na raziskovanje 
mesta. Prečkali bomo park Eduarda VII, ki ponuja izreden 
panoramski pogled na mesto. S sprehodom bomo začeli 
v srcu mesta, ki se imenuje Baixa. Hkrati je tudi največji 
trgovski predel, ki je bil v potresu 1755 skoraj 
popolnoma uničen. Izgradnjo in obnovo mestnega jedra 
so zaupali Marquesu de Pombalu. Od tu se bomo 
sprehodili v najstarejši, tako imenovani »mavrski« del 
Lizbone – Alfama. Nato sledi ogled bolj sodobnega dela 
ob reki Tejo. Obiskali bomo Belem, ki ga krasijo 
samostan Jeronimo, Pomorski muzej, Belemski stolp, 
spomenik odkriteljem, ki je nastal ob 500 letnici smrti 
princa Henrika Pomorščaka. Vrnitev v hotel, večerja in 
prenočevanje. 

 
 
3.DAN: LIZBONA – SINTRA – RT CABO DA ROCCA – 
ESTRORIL - LIZBONA 
Po zajtrku sledi vožnja  v mistično mesto Sintra. Znana je 
po številnih spomenikih, lepi naravi, plažah in ozkih 
ulicah ter ravno zaradi posebne vrednosti umeščena na 
seznam UNESCO. Obiskali boo palačo Regaleira, ki jo 
obkroža bogata vegetacija. Po želji kosilo v bližnji 
restavraciji. Nadaljevanje vožnje po slikoviti vinorodni 
pokrajini. Obiskali bomo eno izmed kleti ter degustirali 
odlično portugalsko vino. Naš naslednji postanek bo na 
najbolj zahodnem rtu Evrope – Cabo da Rocca. Tu se 
kopno konča in začne morje. Visok klif se dviga nad 
penastim morjem in prav tukaj so dobili Portugalci idejo 
za velika odkritja Novega sveta, ki so sledila. Pot nas bo 
vodila v nekdanjo ribiško vasico Cascais. Med II. svetovno 
vojno se je zateklo sem veliko eminentnih beguncev, 
med drugimi tudi grofje  iz Barcelone, kralj Humbert II 
italijanski, kralj Karel II romunski. V nadaljevanju bomo 
občudovali lepe plaže Estorila ter za trenutekvrgli pogled 
na čudovite vrtove Casinoja Estoril, ki velja za največjega 
v Evropi. Vrnitev v hotel, osvežitev in večerja. 
 
4.Dan: LIZBONA – SLOVENIJA 
Zgodnji zajtrk in vožnja na letališče, kjer se bomo vkrcali 
na letalo. Polet proti. Prevoz proti domu, nato z 
avtobusom proti domu, kamor bomo prispeli v 
popoldanskih urah. 

CENA VKLJUČUJE: prevoz do odhodnega letališča in 
nazaj, letalski polet in takse, prevoz letališče – hotel – 
letališče, 3 x polpenzion v hotelu 4* v Lizboni, 2 
celodnevna izleta (Lizbona citytour, Lizbona – Sintra – 
Cabo da Rocca – Estoril – Lizbona), spremstvo 
slovenskega vodnika, lokalnega vodnika, vstopnino v 
Pomorski muzej, vstopnina za Palačo Regaleira. 
 

LONDON 4 dni 

1.DAN: SLOVENIJA – ZAGREB – LONDON 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in avtobusni 
prevoz v Zagreb. Polet letala  in pristanek na letališču. Po 
pristanku in opravljenih carinskih formalnostih sledi 
avtobusni prevoz v London s triurnim panoramskim 
ogledom Londona in obiskom osrednje znamenitosti 
Towerof London (vstopnina doplačilo).Namestitev v 
hotelu in prenočevanje. 
 

 
 
2.DAN: LONDON – GREENWICH – LONDON 
Po zajtrku se odpravimo do Greenwicha,  kjer se bomo 
po parku sprehodili do ničelnega poldnevnika , ki 
določa čas po vsem svetu. Z griča pri Observatoriju se 
nam ponuja čudovit pogled na Queen’s House, Naval 
College in v ozadju London. Po ogledu se bomo vrnili v 
središče in sledi vožnja z ladjo po Temzi od postaje 
Towerof London do Westminstra. Ogledali si bomo 
HousesofParliament, Big Ben, Westminster Abby in 
znameniti  DowningStreet. Nekaj časa prosto v mestu, 
nato pa vrnitev v hotel. Prenočevanje. 
 
3.DAN: LONDON  
Po zajtrku se skupaj s podzemno železnico odpravimo v 
središče mesta. Ogled slavnega muzeja voščenih lutk 
MadameToussauds. V muzeju se bomo fotografirali s 
slavnimi osebnostmi, doživeli odlično Imax predstavo ter 
izvedeli nekaj tudi o zgodovini Londona. Po ogledu 
prosto v središču za kakšen fish&chips, nato pa bomo 
nadaljevali z ogledom Naravoslovnega muzeja in muzeja 
Znanosti. Prost večer za obisk kakšnega puba. Vrnitev v 
hotel in prenočevanje. 
 
4. DAN: LONDON – ZAGREB - SLOVENIJA 
Po zajtrku v hotelu sledi vožnja do stadiona Chelesa 
(vstopnina doplačilo). Po ogledu še nekaj prostega časa v 
mestu. Popoldan se bomo ponovno zbrali ob 
dogovorjeni uri ter vožnja na letališče Gatwick, od koder 
sledi polet proti Zagrebu.Vožnja nazaj v Slovenijo. 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom do letališča 
Zagreb in nazaj,polet na relaciji Zagreb - Londona 
Gatwick – Zagreb,namestitev v hotelu 3*, 2x večerja v 
hotelu, prevoz  z avtobusom od letališča v hotel in iz 
hotela na letališče, 3 urno panoramsko vožnjo z 
avtobusom, slovenskega vodnika,vožnjo z ladjico po 
Temzi,vse oglede po programu. 
 

DANSKA PRAVLJICA 4 dni 
 
1.DAN: SLOVENIJA – KOPENHAGEN 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in vožnja na 
letališče. Po pristanku nas bo že čakal avtobus in 
odpravili se bomo  na ogled srca mesta, mimo vrtov 
Tivoli, trga pred Mestno hišo, Gliptoteke, Narodnega 
muzeja čez kanal do palače Christiansborg, kjer domuje 
danski parlament. Videli bomo najstarejšo kraljevo borzo 
ter obiskali znamenito »peš cono« Stroget. Prečkali 
bomo Nyhavn, kjer se tarejo taverne in izdelovalci 
tatoojev, včasih zbirališče mornarjev, danes pa vseh, ki 
so željni doživeti utrip mesta. Peljali se bomo mimo 
palače amalienborg, zimske kraljeve rezidence ter Gefion 
fontane. Pri zelo obiskani Morski deklici, ki je navdihnila 
Hansa Christiana Andersena, bomo naredili postanek. 
Nadaljevali bomo z ogledom Rosenborga, ki hrani 
kraljičine dragulje krono. Popoldan bomo obiskali 
informativni center pivovarne Carlsberg, ki  se 
razprostira v stavbi nekdanje pivovarne. Vožnja v hotel in 
namestitev ter prosto nekaj časa za pohajkovanje in 
doživljanje prestolnice. Večerja v hotelu in prenočevanje. 
 
2.DAN: ROSKILDE VIKING IZLET 
Po zajtrku v hotelu  se bomo odpeljali proti jugu v 
podeželsko območje Roskilde, ki leži ob Roskilde fjordu. 
V srednjem veku je bilo tukaj središče dogajanja in takrat 
je nastala tudi katedrala, kjer so pokopani danski kralji in 
kraljice. Cerkev je na seznamu UNESCA in je vredna 
našega ogleda. Nadaljevali bomo z obiskom muzeja 
Vikingov, kjer je na ogled pet ladij, najdenih na dnu 
Roskilde fjorda. Ogledali si bomo kratek film in obiskali 
muzej. Kasneje bomo pozornost namenili delavnicam, 
kjer mojstri izdelujejo razno orodje in plovila s tehniko, ki 
so jo uporabljali predniki. Vrnitev v hotel, večerja in 
prenočevanje. 
 
3.DAN:  ZEALAND – FREDRIKBORG – KORNBORG 
Po zajtrku v hotelu se bomo odpravili proti severu v 
Zealand. Na izletu bomo obiskali dva najpomembnejša 
gradova. Najprej Frederiksborg, zgrajen v renesančnem 
slogu 1615, v katerem je danes muzej danske zgodovine. 
V ogled je vključen muzej in grajska kapela. Sledi palača 
Fredensborg, ki je letna rezidenca kraljice  in jo obkroža 
čudovit park in jezero Esrum. Pot nas bo vodila v 
Kronborg, ki je najbolj poznan po Shakespearovem 
Hamletu. Obiskali bomo katakombe in Holgarja 
Danskega. V kolikor bi Dansko ogrožala nevarnost, se bo 
po legendi vrnil  in bil bitko! Vrnitev v hotel in osvežitev. 
Na večerjo se bomo odpravili v restavracijo Hercegovina 
V Tivoli park, kamor se bomo sprehodili peš.  
 
4.DAN: KOPENHAGEN– SLOVENIJA 
Po zajtrku se bomo odjavili iz hotela in sledi plovba z 
ladjico po idiličnih kanalih, kjer bomo opazovali cerkve, 

stare stavbe, gradove... Našo plovbo bomo začeli v 
Nyhavnu in spoznali prestolnico še iz vodne strani. Po 
ogledu sledi prosti čas do odhoda na letališče in zadnja 
priložnost za nakupe. Po želji tudi kosilo. Vožnja na 
letališče in polet v smeri Ljubljane s pristankom ob 
23.00h. Prevoz iz letališča. 
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom do letališča J. 
Pučnika in nazaj, polet letala do Kopenhagna in nazaj, 
vse prevoze na destinaciji, lokalnega vodnika, kjer je 
potrebno, 3 x prenočevanje v hotelu 4* z zajtrkom, 1 
večerjo v Hard Rock Cafeju, 1 večerjo in prevoz v 
restavracijo Ofelija ob morju in 1 večerjo v restavraciji 
Hercegovina v parku Tivoli, vstopnino v Carlsberg, 
vstopnino v Viking muzej, Roskilde katedralo, 
Fredrikborg grad, Kronborg grad, plovbo z ladjico po 
kanalih. 
 

BISERI POLJSKE 4 dni 
»Witamy w Polsce!«, »Dobrodošli na Poljskem!« 
 
1.DAN: SLOVENIJA – KRAKOW  
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in nočna 
vožnja v smeri Dunaja na Poljsko. 
 
2.DAN: OSWIECIM – WIELICKA – KRAKOW  
Po prihodu v jutranjih urah bomo obiskali  nekdaj 
zloglasni kraj, prizorišče zločinov in groze, danes pa 
spominski kraj - Auschwitz. Po ogledu nas bo pot vodila v 
največji poljski rudnik soli Wielicko. Del opuščenega 
rudnika so preuredili v največji podzemni muzej na 
svetu. Videli bomo v sol vklesano Marijino cerkev, solne 
kipe, Zadnjo večerjo in podobe iz bajk. Gre za odličen 
spomenik, ki v podzemlju skriva prave galerije, dvorane, 
jezera in skulpture. Vožnja v Krakov, namestitev v hotelu, 
večerja in prenočevanje. 
 
3.DAN: KRAKOV  
Po zajtrku v hotelu sledi dopoldanski ogled bivše kraljeve 
prestolnice Poljske, eno od redkih mest, katerih 
arhitektura je med II. sv. vojno ostala nedotaknjena. 
Ogled starega dela mesta, glavnega trga, ki je eden 
največjih v Evropi, gotske Marijine cerkve z lesenim 
oltarjem, gradu Wawel s katedralo, kjer so kronali in 
pokopavali poljske kralje, Jagielonske univerze, kjer je 
deloval Nikolaj Kopernik. Sprehodili se bomo po uličicah 
tega šarmantnega mesta, ki ga ponosno imenujejo tudi 
»severni Rim«, nato pa z ogledi nadaljevali z ogledom 
Tehniškega muzeja, kjer je na ogled tudi avtomobilska 
zbirka poljskih Fiatov. Vrnitev v hotel, večerja in 
prenočevanje. 
 
4.DAN: KRAKOW - WADOWICE – SLOVENIJA  
Po zajtrku v hotelu sledi vožnja v Wadowice, kjer bomo 
obiskali rojstno hišo nekdanjega papeža Janeza Pavla 
II.Po ogledu bomo rekli Poljski »Do widzenia!« ter se 
odpeljali v smeri proti Dunaju, s prihodom v večernih 
urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz s sodobnim turističnim 
avtobusom, strokovno vodenje potovanja, prenočevanje 
v hotelu 3*, 2 x polpenzion, ogled Tehniškega muzeja, 
vstopnina za Auschwitz, vstopnina in ogled rudnika soli, 
ogled Krakova, vstopnina za Wadowice.                                 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

LIZBONA 4 dni 
 
1.DAN:  SLOVENIJA -  LIZBONA 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in vožnja z 
avtobusom do odhodnega letališča. Po opravljenih 
letaliških formalnostih polet letala v Lizbono. Prevoz z 
avtobusom v hotel 4* in večerja v hotelu. 
 
2.DAN: LIZBONA 
Po zajtrku v hotelu se bomo odpravili na raziskovanje 
mesta. Prečkali bomo park Eduarda VII, ki ponuja izreden 
panoramski pogled na mesto. S sprehodom bomo začeli 
v srcu mesta, ki se imenuje Baixa. Hkrati je tudi največji 
trgovski predel, ki je bil v potresu 1755 skoraj 
popolnoma uničen. Izgradnjo in obnovo mestnega jedra 
so zaupali Marquesu de Pombalu. Od tu se bomo 
sprehodili v najstarejši, tako imenovani »mavrski« del 
Lizbone – Alfama. Nato sledi ogled bolj sodobnega dela 
ob reki Tejo. Obiskali bomo Belem, ki ga krasijo 
samostan Jeronimo, Pomorski muzej, Belemski stolp, 
spomenik odkriteljem, ki je nastal ob 500 letnici smrti 
princa Henrika Pomorščaka. Vrnitev v hotel, večerja in 
prenočevanje. 

 
 
3.DAN: LIZBONA – SINTRA – RT CABO DA ROCCA – 
ESTRORIL - LIZBONA 
Po zajtrku sledi vožnja  v mistično mesto Sintra. Znana je 
po številnih spomenikih, lepi naravi, plažah in ozkih 
ulicah ter ravno zaradi posebne vrednosti umeščena na 
seznam UNESCO. Obiskali boo palačo Regaleira, ki jo 
obkroža bogata vegetacija. Po želji kosilo v bližnji 
restavraciji. Nadaljevanje vožnje po slikoviti vinorodni 
pokrajini. Obiskali bomo eno izmed kleti ter degustirali 
odlično portugalsko vino. Naš naslednji postanek bo na 
najbolj zahodnem rtu Evrope – Cabo da Rocca. Tu se 
kopno konča in začne morje. Visok klif se dviga nad 
penastim morjem in prav tukaj so dobili Portugalci idejo 
za velika odkritja Novega sveta, ki so sledila. Pot nas bo 
vodila v nekdanjo ribiško vasico Cascais. Med II. svetovno 
vojno se je zateklo sem veliko eminentnih beguncev, 
med drugimi tudi grofje  iz Barcelone, kralj Humbert II 
italijanski, kralj Karel II romunski. V nadaljevanju bomo 
občudovali lepe plaže Estorila ter za trenutekvrgli pogled 
na čudovite vrtove Casinoja Estoril, ki velja za največjega 
v Evropi. Vrnitev v hotel, osvežitev in večerja. 
 
4.Dan: LIZBONA – SLOVENIJA 
Zgodnji zajtrk in vožnja na letališče, kjer se bomo vkrcali 
na letalo. Polet proti. Prevoz proti domu, nato z 
avtobusom proti domu, kamor bomo prispeli v 
popoldanskih urah. 

CENA VKLJUČUJE: prevoz do odhodnega letališča in 
nazaj, letalski polet in takse, prevoz letališče – hotel – 
letališče, 3 x polpenzion v hotelu 4* v Lizboni, 2 
celodnevna izleta (Lizbona citytour, Lizbona – Sintra – 
Cabo da Rocca – Estoril – Lizbona), spremstvo 
slovenskega vodnika, lokalnega vodnika, vstopnino v 
Pomorski muzej, vstopnina za Palačo Regaleira. 
 

LONDON 4 dni 

1.DAN: SLOVENIJA – ZAGREB – LONDON 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in avtobusni 
prevoz v Zagreb. Polet letala  in pristanek na letališču. Po 
pristanku in opravljenih carinskih formalnostih sledi 
avtobusni prevoz v London s triurnim panoramskim 
ogledom Londona in obiskom osrednje znamenitosti 
Towerof London (vstopnina doplačilo).Namestitev v 
hotelu in prenočevanje. 
 

 
 
2.DAN: LONDON – GREENWICH – LONDON 
Po zajtrku se odpravimo do Greenwicha,  kjer se bomo 
po parku sprehodili do ničelnega poldnevnika , ki 
določa čas po vsem svetu. Z griča pri Observatoriju se 
nam ponuja čudovit pogled na Queen’s House, Naval 
College in v ozadju London. Po ogledu se bomo vrnili v 
središče in sledi vožnja z ladjo po Temzi od postaje 
Towerof London do Westminstra. Ogledali si bomo 
HousesofParliament, Big Ben, Westminster Abby in 
znameniti  DowningStreet. Nekaj časa prosto v mestu, 
nato pa vrnitev v hotel. Prenočevanje. 
 
3.DAN: LONDON  
Po zajtrku se skupaj s podzemno železnico odpravimo v 
središče mesta. Ogled slavnega muzeja voščenih lutk 
MadameToussauds. V muzeju se bomo fotografirali s 
slavnimi osebnostmi, doživeli odlično Imax predstavo ter 
izvedeli nekaj tudi o zgodovini Londona. Po ogledu 
prosto v središču za kakšen fish&chips, nato pa bomo 
nadaljevali z ogledom Naravoslovnega muzeja in muzeja 
Znanosti. Prost večer za obisk kakšnega puba. Vrnitev v 
hotel in prenočevanje. 
 
4. DAN: LONDON – ZAGREB - SLOVENIJA 
Po zajtrku v hotelu sledi vožnja do stadiona Chelesa 
(vstopnina doplačilo). Po ogledu še nekaj prostega časa v 
mestu. Popoldan se bomo ponovno zbrali ob 
dogovorjeni uri ter vožnja na letališče Gatwick, od koder 
sledi polet proti Zagrebu.Vožnja nazaj v Slovenijo. 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom do letališča 
Zagreb in nazaj,polet na relaciji Zagreb - Londona 
Gatwick – Zagreb,namestitev v hotelu 3*, 2x večerja v 
hotelu, prevoz  z avtobusom od letališča v hotel in iz 
hotela na letališče, 3 urno panoramsko vožnjo z 
avtobusom, slovenskega vodnika,vožnjo z ladjico po 
Temzi,vse oglede po programu. 
 

DANSKA PRAVLJICA 4 dni 
 
1.DAN: SLOVENIJA – KOPENHAGEN 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in vožnja na 
letališče. Po pristanku nas bo že čakal avtobus in 
odpravili se bomo  na ogled srca mesta, mimo vrtov 
Tivoli, trga pred Mestno hišo, Gliptoteke, Narodnega 
muzeja čez kanal do palače Christiansborg, kjer domuje 
danski parlament. Videli bomo najstarejšo kraljevo borzo 
ter obiskali znamenito »peš cono« Stroget. Prečkali 
bomo Nyhavn, kjer se tarejo taverne in izdelovalci 
tatoojev, včasih zbirališče mornarjev, danes pa vseh, ki 
so željni doživeti utrip mesta. Peljali se bomo mimo 
palače amalienborg, zimske kraljeve rezidence ter Gefion 
fontane. Pri zelo obiskani Morski deklici, ki je navdihnila 
Hansa Christiana Andersena, bomo naredili postanek. 
Nadaljevali bomo z ogledom Rosenborga, ki hrani 
kraljičine dragulje krono. Popoldan bomo obiskali 
informativni center pivovarne Carlsberg, ki  se 
razprostira v stavbi nekdanje pivovarne. Vožnja v hotel in 
namestitev ter prosto nekaj časa za pohajkovanje in 
doživljanje prestolnice. Večerja v hotelu in prenočevanje. 
 
2.DAN: ROSKILDE VIKING IZLET 
Po zajtrku v hotelu  se bomo odpeljali proti jugu v 
podeželsko območje Roskilde, ki leži ob Roskilde fjordu. 
V srednjem veku je bilo tukaj središče dogajanja in takrat 
je nastala tudi katedrala, kjer so pokopani danski kralji in 
kraljice. Cerkev je na seznamu UNESCA in je vredna 
našega ogleda. Nadaljevali bomo z obiskom muzeja 
Vikingov, kjer je na ogled pet ladij, najdenih na dnu 
Roskilde fjorda. Ogledali si bomo kratek film in obiskali 
muzej. Kasneje bomo pozornost namenili delavnicam, 
kjer mojstri izdelujejo razno orodje in plovila s tehniko, ki 
so jo uporabljali predniki. Vrnitev v hotel, večerja in 
prenočevanje. 
 
3.DAN:  ZEALAND – FREDRIKBORG – KORNBORG 
Po zajtrku v hotelu se bomo odpravili proti severu v 
Zealand. Na izletu bomo obiskali dva najpomembnejša 
gradova. Najprej Frederiksborg, zgrajen v renesančnem 
slogu 1615, v katerem je danes muzej danske zgodovine. 
V ogled je vključen muzej in grajska kapela. Sledi palača 
Fredensborg, ki je letna rezidenca kraljice  in jo obkroža 
čudovit park in jezero Esrum. Pot nas bo vodila v 
Kronborg, ki je najbolj poznan po Shakespearovem 
Hamletu. Obiskali bomo katakombe in Holgarja 
Danskega. V kolikor bi Dansko ogrožala nevarnost, se bo 
po legendi vrnil  in bil bitko! Vrnitev v hotel in osvežitev. 
Na večerjo se bomo odpravili v restavracijo Hercegovina 
V Tivoli park, kamor se bomo sprehodili peš.  
 
4.DAN: KOPENHAGEN– SLOVENIJA 
Po zajtrku se bomo odjavili iz hotela in sledi plovba z 
ladjico po idiličnih kanalih, kjer bomo opazovali cerkve, 

stare stavbe, gradove... Našo plovbo bomo začeli v 
Nyhavnu in spoznali prestolnico še iz vodne strani. Po 
ogledu sledi prosti čas do odhoda na letališče in zadnja 
priložnost za nakupe. Po želji tudi kosilo. Vožnja na 
letališče in polet v smeri Ljubljane s pristankom ob 
23.00h. Prevoz iz letališča. 
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom do letališča J. 
Pučnika in nazaj, polet letala do Kopenhagna in nazaj, 
vse prevoze na destinaciji, lokalnega vodnika, kjer je 
potrebno, 3 x prenočevanje v hotelu 4* z zajtrkom, 1 
večerjo v Hard Rock Cafeju, 1 večerjo in prevoz v 
restavracijo Ofelija ob morju in 1 večerjo v restavraciji 
Hercegovina v parku Tivoli, vstopnino v Carlsberg, 
vstopnino v Viking muzej, Roskilde katedralo, 
Fredrikborg grad, Kronborg grad, plovbo z ladjico po 
kanalih. 
 

BISERI POLJSKE 4 dni 
»Witamy w Polsce!«, »Dobrodošli na Poljskem!« 
 
1.DAN: SLOVENIJA – KRAKOW  
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in nočna 
vožnja v smeri Dunaja na Poljsko. 
 
2.DAN: OSWIECIM – WIELICKA – KRAKOW  
Po prihodu v jutranjih urah bomo obiskali  nekdaj 
zloglasni kraj, prizorišče zločinov in groze, danes pa 
spominski kraj - Auschwitz. Po ogledu nas bo pot vodila v 
največji poljski rudnik soli Wielicko. Del opuščenega 
rudnika so preuredili v največji podzemni muzej na 
svetu. Videli bomo v sol vklesano Marijino cerkev, solne 
kipe, Zadnjo večerjo in podobe iz bajk. Gre za odličen 
spomenik, ki v podzemlju skriva prave galerije, dvorane, 
jezera in skulpture. Vožnja v Krakov, namestitev v hotelu, 
večerja in prenočevanje. 
 
3.DAN: KRAKOV  
Po zajtrku v hotelu sledi dopoldanski ogled bivše kraljeve 
prestolnice Poljske, eno od redkih mest, katerih 
arhitektura je med II. sv. vojno ostala nedotaknjena. 
Ogled starega dela mesta, glavnega trga, ki je eden 
največjih v Evropi, gotske Marijine cerkve z lesenim 
oltarjem, gradu Wawel s katedralo, kjer so kronali in 
pokopavali poljske kralje, Jagielonske univerze, kjer je 
deloval Nikolaj Kopernik. Sprehodili se bomo po uličicah 
tega šarmantnega mesta, ki ga ponosno imenujejo tudi 
»severni Rim«, nato pa z ogledi nadaljevali z ogledom 
Tehniškega muzeja, kjer je na ogled tudi avtomobilska 
zbirka poljskih Fiatov. Vrnitev v hotel, večerja in 
prenočevanje. 
 
4.DAN: KRAKOW - WADOWICE – SLOVENIJA  
Po zajtrku v hotelu sledi vožnja v Wadowice, kjer bomo 
obiskali rojstno hišo nekdanjega papeža Janeza Pavla 
II.Po ogledu bomo rekli Poljski »Do widzenia!« ter se 
odpeljali v smeri proti Dunaju, s prihodom v večernih 
urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz s sodobnim turističnim 
avtobusom, strokovno vodenje potovanja, prenočevanje 
v hotelu 3*, 2 x polpenzion, ogled Tehniškega muzeja, 
vstopnina za Auschwitz, vstopnina in ogled rudnika soli, 
ogled Krakova, vstopnina za Wadowice.                                 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

HERCEGOVINA ZA LJUBITELJE VINA 2 dni 

1.DAN:  SLOVENIJA – MEĐUGORJE – ČITLUK– MOSTAR - 
NEUM 
Odhod avtobusa izpred dogovorjenega mesta okoli  
00.00  in vožnja v smeri Hrvaške ter po avtocesti vse do 
delte Neretve. Najprej si bomo ogledali slapove Kravice, 
ki padajo v obliki podkve, zato jih imenujejo tudi mala 
Niagara. Nadaljevanje vožnje do Međugorja. Obiskali 
bomo etno selo Herceg. Sprehodili se bomo čez muzej na 
prostem, obiskali vinsko klet ter degustirali 2 vrsti 
vrhunskih vin in 2 vrsti žganja in se okrepčali z malico. 
Pot nas bo vodila v Čitluk, ki je poznan po kamnitih 
vinogradih, ki so pravi dokaz, kako se lahko trda zemlja 
spremeni v rodovitno oazo z delom pridnih rok. 
Degustirali bomo 3 vzorce vina ter si ogledali vinograd.  
Nadaljevanje poti v Mostar. Kamnito mesto je nastalo 
okoli mostu, čez reko Neretvo. Sprehodili se bomo po 
ozki trgovski ulici, polni trgovinic s spominki do 
veličastnega mostu. Če bomo imeli srečo, bomo videli 
skok v hladno vodo v živo. Nekaj prostega časa, nato pa 
sledi krajša vožnja v bosansko letoviško mesto Neum. 
Namestitev v hotelu, večerja in prenočevanje. 

2.DAN: NEUM – PELJEŠAC - STON - SLOVENIJA 
Po zajtrku bomo Neum zapustili in sledi kratka vožnja na 
polotok Pelješac. Obiskali bomo priznanega vinarja. 
Najprej nam bodo postregli z domačim žganjem, 
prigriznili bomo pršut, olive, sir, domači kruh izpod peke 
ter zraven degustirali  plavac in beli rukatac. Po ogledu in 
degustaciji sledi obisk mesta Ston. Nekaj časa prosto za 
kakšno kavo. Preden zapustimo Pelješac bomo imeli še 
degustacijo školjk (3 kamenice in 1 dcl vina) ter kosilo, 
nato pa nas čaka pot v smeri proti domu. 

CENA VKLJUČUJE: prevoz z  avtobusom, strokovno 
vodenje, namestitev v dvoposteljne sobe, večerjo v 
hotelu, malico v Međugorju, ogled Etno sela z 
degustacijo 2 vrst vrhunskih vin, 2 vrsti sadnega žganja 
ali liker po izbiri (orahovec, višnjevec, trpinovec, 
travarica, viljamovka, grisini), ogled kamnitega vinograda 
in degustacijo 3 vrst vina, degustacija 2 vrst  vina na 
Pelješcu s pršutom in sirom, degustacija školjk in kozarec 
vina, kosilo 
 

LEPOTE FURLANIJE ZA LJUBITELJE VINA 

Zbor potnikov na dogovorjenem mestu in vožnja v smeri 
Kranja. Pot nas bo vodila na italijansko stran Brd. Obiskali 
bomo priznanega vinarja in degustirali 4 vzorce vina. 
Namenjeni smo v središče proizvodnje pršuta, kjer bomo 
obiskali pršutarno ter degustirali priznani pršut z grisini, 
vodo in vinom. Naš naslednji postanek bo v vinski kleti, 
kjer bomo imeli še eno degustacijo 4 vzorcev vina s 
kruhom in sirom. Vina so znana po tem, da jih pridelujejo 
organsko, brez dodanega žvepla. Pot nas bo vodila v 
Čedad, ki je znan tudi po čedajskem rokopisu, 
katakombah, Kalistovem baptisteriju ter Hudičevem 
mostu, okoli katerega se je spletla legenda, ki 

pripoveduje, kako je most nastal. Tisti najbolj radovedni 
boste lahko obiskali Keltski hipoglej (doplačilo 1€). Polni 
lepih vtisov se bomo počasi vrnili nazaj proti domu, kjer 
se bomo ustavili še na turistični kmetiji. Po večerji nas bo 
gospodar peljal v svojo klet, kjer boste imeli možnost 
poskusiti vino in tudi kaj kupiti za domov. Prihod domov 
v večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, spremstvo vodnika, 
oglede po programu brez vstopnin, degustacijo vina v 
Brdih, ogled pršutarne z degustacijo, degustacijo 
organskega vina, večerjo, organizacijo izleta.                        
 

VINOFEST2014  VRŠAC - 3 dni 

1.DAN: PETEK 
Odhod avtobusa izpred dogovorjenega mesta okoli  
01.00 uri v smeri proti Obrežju. Po opravljenih mejnih 
formalnostih nas bo pot vodila naprej mimo Zagreba v 
Srbijo. Po prestopu meje, nadaljujemo  vožnjo v smeri 
Beograda vse do mesta Vršac. Po prihodu sledi najprej 
namestitev v motelu Vetrenjača, kratek oddih. Polni 
nove energije, se odpeljemo do prizorišča Vinofest-a, 
kjer boste dobili vsak svoj kozarec kot vstopnico na 
prizorišče dogajanja. Na razstavišču bo 60 ponudnikov 
vin in žganih pijač iz širše in bližnje okolice Banata, kjer 
boste lahko vino in žganje tudi poskusili. Polni novih 
spoznanj in dobrega okusa, se bomo podali nazaj do 
hotela, kjer se bomo pripravili na svečano večerjo ob 
glasbi tamburašev. Nočitev. 
 
2.DAN: SOBOTA 
Po zajtrku se bomo ob 10.00 uri podali na ogled vinske 
kleti »Vršački vinogradi« v Vršcu in vinskih kleti v 
Gudurici. Predvideno ob 13.00 uri se bomo odpravili na 
kosilo v eno od restavracij. Po kosilu nekaj prostega časa 
in ob 15.00 uri ogled mesta Vršac – Vladičanski dvor, 
Cerkev sv. Gerharda, Saborna cerkev, Apoteka na 
stopnicah.  Po ogledu sledi prosti čas do večerje ob 20.00 
uri. Možnost doživljanja večernega življenja v mestu. 
Nočitev. 
 
3.DAN: NEDELJA 
Po zajtrku se odpeljemo na obisk Manastira Mesić, kjer 
se bomo seznanili z običaji in vero. Po ogledu se bomo 
odpeljali še do podnožja Vršačkog brega (399 n.v.).  Na 
vrh se boste povzpeli peš v nekaj minutah, od tam pa se 
vam bo razprostrl čudoviti pogled na mesto Vršac. Če bo 
lepo vreme, vam bo pogled segal daleč naokoli. Po 
ogledu se odpeljemo še do ene od restavracij, kjer nas 
bo čakalo poslovilno kosilo. Ob 14.00 uri je predviden 
povratek nazaj proti Sloveniji. Prihod v Slovenijo v 
večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz s sodobnim turističnim 
avtobusom, stokovno vodenje, lokalnega vodnika, 2 x 
nočitev z zajtrkom v motelu Vetrenjača, 2 x kosilo v 
restavracijah v Vršcu, 1 x svečana večerja s glasbo 
(tamburaši), 1 x večerja v hotelu, vse vstopnine pri 
ogledih,  vse organizacijske stroške. 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

MARTINOVANJE NA PRIMORSKEM 
 
Odhod izpred dogovorjenega mesta v jutranjih urahin 
vožnja z vmesnimi postanki v smeri Ljubljane do Lipice. 
Razdelili se bomo v manjše skupine. Seznanili nas bomo z 
zgodovino golfa, tehniko igranja in nato boste lahko še 
sami preizkusili svoje spretnosti. Po učni uri golfa bomo 
pot nadaljevali do Črnega Kala. Obiskali bomo turistično 
kmetijo, kjer si bomo ogledali vinsko klet, nato pa 
degustirali odlično vino ter zraven prigriznili domač 
narezek. Pot nas bo vodila naprej proti Primorski, kjer 
bomo obiskali Krajinski park Sečoveljske soline. Na 
sprehodu po solinah vodnik predstavi Krajinski park 
Sečoveljske soline (rastlinstvo, živalstvo, kulturna 
dediščina) ter postopek pridobivanja soli. V centru za 
obiskovalce je predviden ogled krajšega filma ter 
predstavitev vodnega režima z interaktivno maketo solin. 
Z razgledne ploščadi je možen tudi panoramski pogled 
širšega območja solin. Možno je  sol tudi kupiti in z njo 
povezane druge izdelke. Po ogledu sledi v Portorožu 
kratek postanek za kakšno kavo ob obali, nato pa vožnja 
v Koper. V pivnici  nas bo že čakala martinova večerja. 
Pričakali nas bodo z dobrodošlico (refoškov liker), sledijo 
primorske dobrote ob spremljavi žive glasbe, krstom 
mladega vina in zabavo. Povratek proti domu. 
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz s sodobnim turističnim 
avtobusom, strokovno vodenje potovanja, uvodni tečaj 
golfa, degustacija vina in narezek salam ter pršuta v kleti, 
vstopnina za Krajinski park Sečoveljske soline,  martinovo 
večerjo z glasbo. 
 

MARTINOVANJE NA  DOLENJSKEM 
 
Zbirališče potnikov v dopoldanskih urah na 
dogovorjenem mestu in vožnja proti Dolenjski. Prvi 
postanek bomo naredili za toplo malico (telečja obara in 
kruh). Okrepčani se bomo odpravili na »Matjaževo 
domačijo«, ki je 150 let stara kmečka hiša, ki je vključena 
v evropsko mrežo Hiše s tradicijo. Po dobrodošlici nas bo 
gospodar povabil v staro klet na kozarček cvička, 
gospodinja pa na ogled hiše, nato pa si bomo ogledali 
multivizijsko predstavitev »Zgodba o cvičku«, v kateri 
bomo spoznali zgodovino vina, ter sestavo in pridelavo 
cvička od zgodnje pomladi do pozne jeseni. Na koncu 
sledi še degustacija sestavin cvička ob ajdovem kruhu in 
siru. Polni lepih vtisov bomo vožnjo nadaljevali v 
Kostanjevico na Krki. Najprej bomo pokukali v Jakčevo 
galerijo, ki je razstavljena v prostorih nekdanjega 
cistercijanskega samostana. V okviru stalne razstave se 
danes z zbirkami predstavljajo slovenski umetniki 
Božidar Jakac, brata France in Tone Kralj, Jože Gorjup, 
France Gorše, Zoran Didek, Janez Boljka in Bogdan 
Borčić. Dan bomo zaključili v prijetnem gostišču, kjer nas 
bo čakala martinova pojedina, animacijski program s 
krstom mošta in glasba. Predviden povratek proti domu 
v nočnih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
potovanja, topla malica, ogled Matjaževe domačije z 
degustacijo vina in »cvičkovo zgodbo«, vstopnino za 
Jakčevo galerijo, večerjo, glasbo in krst mošta. 

MARTINOVANJE V OBSOTELJU 
 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in odhod 
avtobusa v jutranjih urah. Vožnja v smeri Šentjurja in 
naprej vse do Podsrede. Obiskali bomo grad, ki leži na 
severnem pobočju Orlice. Sodi med najpomembnejše 
objekte romanske arhitekture na Slovenskem, saj je 
njegovo srednjeveško jedro skozi stoletja ostalo skoraj 
neokrnjeno. Ogledali si bomo multivizijo in se okrepčali z 
malico iz kotlička. Nato sledi ogled »antiprangerja« v 
Bistrici ob Sotli.  Zaradi spora prebivalcev  Podsrede in 
Bistrice ob Sotli, kdo je komu ukradel pranger, so našli 
preprosto rešitev, ki nam jo bodo z veseljem predstavili. 
Po ogledu bomo obiskali repnico, posebno klet v 
peščencu, kjer nam bodo postregli s tremi vrstami vina in 
s sirom, od srca pa se bomo nasmejali razlagi naravne 
stropne freske. Dan bomo zaključili z okusno martinovo 
večerjo v priznanem gostišču. Predstavili nam bodo krst 
mošta, zraven pa se bomo zabavali ob zvokih 
tamburašev iz Zagorja. 
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz s sodobnim turističnim 
avtobusom, strokovno vodenje potovanja, grad 
Podsreda z malico iz kotlička, ogled repnice z degustacijo 
vina in prigrizkom, ogled antiprangerja, mošt pri večerji 
samopostrežno, glasbo tamburašev, krst mošta. 
 
MARTINOVANJE NA RUDOLFOVEM SPLAVU 
 
Zbor potnikov na dogovorjenem mestu in vožnja v smeri 
proti Dolenjski. Pot nas bo pot vodila do domačije, kjer 
se ukvarjajo s pridelovanjem moke. Prijazna gospodinja 
nam bo predstavila njihovo delovanje, postregla pa nam 
bo tudi z dobrotami narejenimi iz njihove moke in žit. 
Imeli boste priložnost kupiti moko in se pozanimati o 
morebitnih zanimivih receptih. Nato se bomo odpravili 
na degustacijo medenih izdelkov. Skozi degustacijo se 
boste srečali z novimi okusi in dobili nove ideje kako 
uporabiti med in medene izdelke v vsakdanjem življenju. 
Hkrati pa vas bodo z zgodbami, ki so jih ustvarile čebele 
in čebelar popeljali v zanimiv svet čebel. Naš naslednji 
postanek bo v Novemu Mestu, kjer se bomo vkrcali 
na splav, sledila pa bo vožnja po okljuku reke Krke, ki je 
izjemno zanimiva, saj se bomo peljali pod štirimi 
mostovi, mimo gradu Kamen in Novi dvor, videli stolno 
cerkev sv. Nikolaja, ki dominira na vrhu hriba, občudovali 
Breg, najbolj priljubljeno mesto slikarjev, Frsnčiškansko 
cerkev in samostan. Na splavu bodo tudi Primičeva Julija 
ali cvičkova princesa, perica in harmonikaš, ki bodo na 
zanimiv način predstavili sebe, Novo mesto in reko Krko. 
Postregli nam bodo s cvičkom ali moštom, pečenim 
kostanjem ter toploimmartinovim obrokom. Eden izmed 
udeležencev bo svečano sprejet med rudolfove 
splavarje. Prejel bo certifikat, na koncu pa vsi prejmete 
simbolično darilce. Povratek domov v večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodenje programa, 
degustacija na kmetiji, degustacija medenih izdelkov, 
vožnja s splavom in program, pečen kostanj, mošt ali 
voda, topel martinov obrok, simbolično darilce.
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

HERCEGOVINA ZA LJUBITELJE VINA 2 dni 

1.DAN:  SLOVENIJA – MEĐUGORJE – ČITLUK– MOSTAR - 
NEUM 
Odhod avtobusa izpred dogovorjenega mesta okoli  
00.00  in vožnja v smeri Hrvaške ter po avtocesti vse do 
delte Neretve. Najprej si bomo ogledali slapove Kravice, 
ki padajo v obliki podkve, zato jih imenujejo tudi mala 
Niagara. Nadaljevanje vožnje do Međugorja. Obiskali 
bomo etno selo Herceg. Sprehodili se bomo čez muzej na 
prostem, obiskali vinsko klet ter degustirali 2 vrsti 
vrhunskih vin in 2 vrsti žganja in se okrepčali z malico. 
Pot nas bo vodila v Čitluk, ki je poznan po kamnitih 
vinogradih, ki so pravi dokaz, kako se lahko trda zemlja 
spremeni v rodovitno oazo z delom pridnih rok. 
Degustirali bomo 3 vzorce vina ter si ogledali vinograd.  
Nadaljevanje poti v Mostar. Kamnito mesto je nastalo 
okoli mostu, čez reko Neretvo. Sprehodili se bomo po 
ozki trgovski ulici, polni trgovinic s spominki do 
veličastnega mostu. Če bomo imeli srečo, bomo videli 
skok v hladno vodo v živo. Nekaj prostega časa, nato pa 
sledi krajša vožnja v bosansko letoviško mesto Neum. 
Namestitev v hotelu, večerja in prenočevanje. 

2.DAN: NEUM – PELJEŠAC - STON - SLOVENIJA 
Po zajtrku bomo Neum zapustili in sledi kratka vožnja na 
polotok Pelješac. Obiskali bomo priznanega vinarja. 
Najprej nam bodo postregli z domačim žganjem, 
prigriznili bomo pršut, olive, sir, domači kruh izpod peke 
ter zraven degustirali  plavac in beli rukatac. Po ogledu in 
degustaciji sledi obisk mesta Ston. Nekaj časa prosto za 
kakšno kavo. Preden zapustimo Pelješac bomo imeli še 
degustacijo školjk (3 kamenice in 1 dcl vina) ter kosilo, 
nato pa nas čaka pot v smeri proti domu. 

CENA VKLJUČUJE: prevoz z  avtobusom, strokovno 
vodenje, namestitev v dvoposteljne sobe, večerjo v 
hotelu, malico v Međugorju, ogled Etno sela z 
degustacijo 2 vrst vrhunskih vin, 2 vrsti sadnega žganja 
ali liker po izbiri (orahovec, višnjevec, trpinovec, 
travarica, viljamovka, grisini), ogled kamnitega vinograda 
in degustacijo 3 vrst vina, degustacija 2 vrst  vina na 
Pelješcu s pršutom in sirom, degustacija školjk in kozarec 
vina, kosilo 
 

LEPOTE FURLANIJE ZA LJUBITELJE VINA 

Zbor potnikov na dogovorjenem mestu in vožnja v smeri 
Kranja. Pot nas bo vodila na italijansko stran Brd. Obiskali 
bomo priznanega vinarja in degustirali 4 vzorce vina. 
Namenjeni smo v središče proizvodnje pršuta, kjer bomo 
obiskali pršutarno ter degustirali priznani pršut z grisini, 
vodo in vinom. Naš naslednji postanek bo v vinski kleti, 
kjer bomo imeli še eno degustacijo 4 vzorcev vina s 
kruhom in sirom. Vina so znana po tem, da jih pridelujejo 
organsko, brez dodanega žvepla. Pot nas bo vodila v 
Čedad, ki je znan tudi po čedajskem rokopisu, 
katakombah, Kalistovem baptisteriju ter Hudičevem 
mostu, okoli katerega se je spletla legenda, ki 

pripoveduje, kako je most nastal. Tisti najbolj radovedni 
boste lahko obiskali Keltski hipoglej (doplačilo 1€). Polni 
lepih vtisov se bomo počasi vrnili nazaj proti domu, kjer 
se bomo ustavili še na turistični kmetiji. Po večerji nas bo 
gospodar peljal v svojo klet, kjer boste imeli možnost 
poskusiti vino in tudi kaj kupiti za domov. Prihod domov 
v večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, spremstvo vodnika, 
oglede po programu brez vstopnin, degustacijo vina v 
Brdih, ogled pršutarne z degustacijo, degustacijo 
organskega vina, večerjo, organizacijo izleta.                        
 

VINOFEST2014  VRŠAC - 3 dni 

1.DAN: PETEK 
Odhod avtobusa izpred dogovorjenega mesta okoli  
01.00 uri v smeri proti Obrežju. Po opravljenih mejnih 
formalnostih nas bo pot vodila naprej mimo Zagreba v 
Srbijo. Po prestopu meje, nadaljujemo  vožnjo v smeri 
Beograda vse do mesta Vršac. Po prihodu sledi najprej 
namestitev v motelu Vetrenjača, kratek oddih. Polni 
nove energije, se odpeljemo do prizorišča Vinofest-a, 
kjer boste dobili vsak svoj kozarec kot vstopnico na 
prizorišče dogajanja. Na razstavišču bo 60 ponudnikov 
vin in žganih pijač iz širše in bližnje okolice Banata, kjer 
boste lahko vino in žganje tudi poskusili. Polni novih 
spoznanj in dobrega okusa, se bomo podali nazaj do 
hotela, kjer se bomo pripravili na svečano večerjo ob 
glasbi tamburašev. Nočitev. 
 
2.DAN: SOBOTA 
Po zajtrku se bomo ob 10.00 uri podali na ogled vinske 
kleti »Vršački vinogradi« v Vršcu in vinskih kleti v 
Gudurici. Predvideno ob 13.00 uri se bomo odpravili na 
kosilo v eno od restavracij. Po kosilu nekaj prostega časa 
in ob 15.00 uri ogled mesta Vršac – Vladičanski dvor, 
Cerkev sv. Gerharda, Saborna cerkev, Apoteka na 
stopnicah.  Po ogledu sledi prosti čas do večerje ob 20.00 
uri. Možnost doživljanja večernega življenja v mestu. 
Nočitev. 
 
3.DAN: NEDELJA 
Po zajtrku se odpeljemo na obisk Manastira Mesić, kjer 
se bomo seznanili z običaji in vero. Po ogledu se bomo 
odpeljali še do podnožja Vršačkog brega (399 n.v.).  Na 
vrh se boste povzpeli peš v nekaj minutah, od tam pa se 
vam bo razprostrl čudoviti pogled na mesto Vršac. Če bo 
lepo vreme, vam bo pogled segal daleč naokoli. Po 
ogledu se odpeljemo še do ene od restavracij, kjer nas 
bo čakalo poslovilno kosilo. Ob 14.00 uri je predviden 
povratek nazaj proti Sloveniji. Prihod v Slovenijo v 
večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz s sodobnim turističnim 
avtobusom, stokovno vodenje, lokalnega vodnika, 2 x 
nočitev z zajtrkom v motelu Vetrenjača, 2 x kosilo v 
restavracijah v Vršcu, 1 x svečana večerja s glasbo 
(tamburaši), 1 x večerja v hotelu, vse vstopnine pri 
ogledih,  vse organizacijske stroške. 
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ZA IZRAČUN CENE NAS  POKLIČITE. 

Programe popolnoma prilagodimo vašim željam, zato je tudi končna cena odvisna od  števila potnikov, kraja odhoda in 
vključenih storitev. 

 

MARTINOVANJE NA PRIMORSKEM 
 
Odhod izpred dogovorjenega mesta v jutranjih urahin 
vožnja z vmesnimi postanki v smeri Ljubljane do Lipice. 
Razdelili se bomo v manjše skupine. Seznanili nas bomo z 
zgodovino golfa, tehniko igranja in nato boste lahko še 
sami preizkusili svoje spretnosti. Po učni uri golfa bomo 
pot nadaljevali do Črnega Kala. Obiskali bomo turistično 
kmetijo, kjer si bomo ogledali vinsko klet, nato pa 
degustirali odlično vino ter zraven prigriznili domač 
narezek. Pot nas bo vodila naprej proti Primorski, kjer 
bomo obiskali Krajinski park Sečoveljske soline. Na 
sprehodu po solinah vodnik predstavi Krajinski park 
Sečoveljske soline (rastlinstvo, živalstvo, kulturna 
dediščina) ter postopek pridobivanja soli. V centru za 
obiskovalce je predviden ogled krajšega filma ter 
predstavitev vodnega režima z interaktivno maketo solin. 
Z razgledne ploščadi je možen tudi panoramski pogled 
širšega območja solin. Možno je  sol tudi kupiti in z njo 
povezane druge izdelke. Po ogledu sledi v Portorožu 
kratek postanek za kakšno kavo ob obali, nato pa vožnja 
v Koper. V pivnici  nas bo že čakala martinova večerja. 
Pričakali nas bodo z dobrodošlico (refoškov liker), sledijo 
primorske dobrote ob spremljavi žive glasbe, krstom 
mladega vina in zabavo. Povratek proti domu. 
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz s sodobnim turističnim 
avtobusom, strokovno vodenje potovanja, uvodni tečaj 
golfa, degustacija vina in narezek salam ter pršuta v kleti, 
vstopnina za Krajinski park Sečoveljske soline,  martinovo 
večerjo z glasbo. 
 

MARTINOVANJE NA  DOLENJSKEM 
 
Zbirališče potnikov v dopoldanskih urah na 
dogovorjenem mestu in vožnja proti Dolenjski. Prvi 
postanek bomo naredili za toplo malico (telečja obara in 
kruh). Okrepčani se bomo odpravili na »Matjaževo 
domačijo«, ki je 150 let stara kmečka hiša, ki je vključena 
v evropsko mrežo Hiše s tradicijo. Po dobrodošlici nas bo 
gospodar povabil v staro klet na kozarček cvička, 
gospodinja pa na ogled hiše, nato pa si bomo ogledali 
multivizijsko predstavitev »Zgodba o cvičku«, v kateri 
bomo spoznali zgodovino vina, ter sestavo in pridelavo 
cvička od zgodnje pomladi do pozne jeseni. Na koncu 
sledi še degustacija sestavin cvička ob ajdovem kruhu in 
siru. Polni lepih vtisov bomo vožnjo nadaljevali v 
Kostanjevico na Krki. Najprej bomo pokukali v Jakčevo 
galerijo, ki je razstavljena v prostorih nekdanjega 
cistercijanskega samostana. V okviru stalne razstave se 
danes z zbirkami predstavljajo slovenski umetniki 
Božidar Jakac, brata France in Tone Kralj, Jože Gorjup, 
France Gorše, Zoran Didek, Janez Boljka in Bogdan 
Borčić. Dan bomo zaključili v prijetnem gostišču, kjer nas 
bo čakala martinova pojedina, animacijski program s 
krstom mošta in glasba. Predviden povratek proti domu 
v nočnih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, strokovno vodenje 
potovanja, topla malica, ogled Matjaževe domačije z 
degustacijo vina in »cvičkovo zgodbo«, vstopnino za 
Jakčevo galerijo, večerjo, glasbo in krst mošta. 

MARTINOVANJE V OBSOTELJU 
 
Zbirališče potnikov na dogovorjenem mestu in odhod 
avtobusa v jutranjih urah. Vožnja v smeri Šentjurja in 
naprej vse do Podsrede. Obiskali bomo grad, ki leži na 
severnem pobočju Orlice. Sodi med najpomembnejše 
objekte romanske arhitekture na Slovenskem, saj je 
njegovo srednjeveško jedro skozi stoletja ostalo skoraj 
neokrnjeno. Ogledali si bomo multivizijo in se okrepčali z 
malico iz kotlička. Nato sledi ogled »antiprangerja« v 
Bistrici ob Sotli.  Zaradi spora prebivalcev  Podsrede in 
Bistrice ob Sotli, kdo je komu ukradel pranger, so našli 
preprosto rešitev, ki nam jo bodo z veseljem predstavili. 
Po ogledu bomo obiskali repnico, posebno klet v 
peščencu, kjer nam bodo postregli s tremi vrstami vina in 
s sirom, od srca pa se bomo nasmejali razlagi naravne 
stropne freske. Dan bomo zaključili z okusno martinovo 
večerjo v priznanem gostišču. Predstavili nam bodo krst 
mošta, zraven pa se bomo zabavali ob zvokih 
tamburašev iz Zagorja. 
 
CENA VKLJUČUJE: prevoz s sodobnim turističnim 
avtobusom, strokovno vodenje potovanja, grad 
Podsreda z malico iz kotlička, ogled repnice z degustacijo 
vina in prigrizkom, ogled antiprangerja, mošt pri večerji 
samopostrežno, glasbo tamburašev, krst mošta. 
 
MARTINOVANJE NA RUDOLFOVEM SPLAVU 
 
Zbor potnikov na dogovorjenem mestu in vožnja v smeri 
proti Dolenjski. Pot nas bo pot vodila do domačije, kjer 
se ukvarjajo s pridelovanjem moke. Prijazna gospodinja 
nam bo predstavila njihovo delovanje, postregla pa nam 
bo tudi z dobrotami narejenimi iz njihove moke in žit. 
Imeli boste priložnost kupiti moko in se pozanimati o 
morebitnih zanimivih receptih. Nato se bomo odpravili 
na degustacijo medenih izdelkov. Skozi degustacijo se 
boste srečali z novimi okusi in dobili nove ideje kako 
uporabiti med in medene izdelke v vsakdanjem življenju. 
Hkrati pa vas bodo z zgodbami, ki so jih ustvarile čebele 
in čebelar popeljali v zanimiv svet čebel. Naš naslednji 
postanek bo v Novemu Mestu, kjer se bomo vkrcali 
na splav, sledila pa bo vožnja po okljuku reke Krke, ki je 
izjemno zanimiva, saj se bomo peljali pod štirimi 
mostovi, mimo gradu Kamen in Novi dvor, videli stolno 
cerkev sv. Nikolaja, ki dominira na vrhu hriba, občudovali 
Breg, najbolj priljubljeno mesto slikarjev, Frsnčiškansko 
cerkev in samostan. Na splavu bodo tudi Primičeva Julija 
ali cvičkova princesa, perica in harmonikaš, ki bodo na 
zanimiv način predstavili sebe, Novo mesto in reko Krko. 
Postregli nam bodo s cvičkom ali moštom, pečenim 
kostanjem ter toploimmartinovim obrokom. Eden izmed 
udeležencev bo svečano sprejet med rudolfove 
splavarje. Prejel bo certifikat, na koncu pa vsi prejmete 
simbolično darilce. Povratek domov v večernih urah. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vodenje programa, 
degustacija na kmetiji, degustacija medenih izdelkov, 
vožnja s splavom in program, pečen kostanj, mošt ali 
voda, topel martinov obrok, simbolično darilce.
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V NAŠEM BOGATEM PRODAJNEM PROGRAMU VAM 
NUDIMO ŠIROK SPEKTER ARTIKLOV IZVRSTNE 

KAKOVOSTI, KI JIH ODLIKUJEJO NARAVNE SESTAVINE:

 
Dekorativne diše e 

sve e
 

Klasi ne ajne 
sve ke, pilar 

Sve e
 

Vrtni program
 

Darilni program
 

Naravna eteri na 
olja

 
Nagrobni program

 
Boži no- novoletni 

program

Sve arstvo Šeško Miran s.p.  
Delavska 19, SI-3000 Celje, Slovenia. 

Tel. +386/3 428 09 20 , Mob. +386/31 664 036, +386/31 664 036 
www.labrex.si 

 
Okolju prijazna embalaža vseh oblik! 

 

JANIAL, d.o.o.
Cesta na Ostrožno 135, Celje 

00386 51/236-252 
00386 31/466-509 

e-mail: jt.janial@gmail.com

Kartonska embalaža v našem prodajnem  programu zajema 
široko izbiro izdelkov primernih za: 

Vinarje 
ebelarje 

Slaš i arje 
Pizzerije 

Izdelke doma e obrti 
Živilstvo 

Darila (darilna embalaža) 
Spletne trgovine 

Podjetja 
 

Prizadevamo si za ekološko usmerjenost, zato uporabljamo 
naravne, biološko razgradljive materiale, v beli ali rjavi 

izvedbi. 
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Kersnikova 19
SI-3000 Celje

Slovenija
Tel.: 00386 3 620 92 92

GSM: 00386 41/ 869 896

Urška Podgoršek s.p.
mag. manag.

www.solis-turizem.si
info@solis-turizem.si

Kersnikova 19
SI-3000 Celje

Slovenija
Tel.: 00386 3 620 92 91

GSM: 00386 40/ 477 893

Katja Kline

rezervacije@solis-turizem.si
www.solis-turizem.si


